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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 35, DE 26 DE FEVEREIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Luciana Giaretta Senen, matrícula nº 

25026, como Gestora Judiciário, na 3ª Vara Cível, no período de 27 a 28 

de fevereiro de 20 20, em razão do usufruto de folgas compensatórias da 

servidora Luciana Martins da Silva, matrícula nº 14402.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003724-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES OTTOBELI (AUTOR(A))

MARSIMONE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o recolhimento da primeira parcela das custas e 

taxas judiciárias, conforme instução de ID 29719865.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005045-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA KOPPENHAGEN DO NASCIMENTO (REU)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015652-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MORAIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON RICARDO TESTA (REQUERIDO)

N. R. TESTA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002818-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMD - INSTITUTO SUPERIOR DE MEDICINA E DERMATOLOGIA LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DINOVAN DUMAS DE OLIVEIRA OAB - SP249766 (ADVOGADO(A))

JEAN HENRIQUE FERNANDES OAB - SP168208 (ADVOGADO(A))

ANDRE MAGRINI BASSO OAB - SP178395 (ADVOGADO(A))

EDUARDO SOUSA MACIEL OAB - SP209051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO MORAES FILHO (REU)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER MACHADO QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de 

direito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016300-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ZAMPERONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016300-67.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Pareci Autor: Zaid Arbid. Réus: Orlando Mariussi e Outros. 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial da presente 

Carta Precatória, carreando aos autos, sob pena de devolução: a) cópia 

da contestação, bem como, impugnação à contestação, se houver, eis 

que ausente nos autos (art.320, CPC); b) cópia da decisão do processo 

nº1244-94.2001.811.0050 (Código 6042) que deferira a expedição da 

presente carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus 

atos (decisão/despacho) (art.320, CPC). Oficie-se o juízo deprecante. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009894-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO RODRIGUES PEREIRA (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 
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complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias. – Art. 393 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que até a presente data o AR da Carta de Intimação 

encaminhada à parte requerida não retornou aos autos, intima-se o 

Advogado da Parte requerida para que se faça acompanhar do 

Representante legal de seu cliente à audiência designada para o dia 

05/03/2020 às 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004511-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON VAN DER SAND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Tendo em vista que até a presente data não retornou o AR encaminhado 

ao Autor JEFERSON VAN DER SAND, intima-se o advogado da parte para 

que se faça acompanhar de seu cliente à Audiência designada para 

12/03/2020 às 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008078-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDILEY DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

 

Intima-se o Advogado do Requerido LABORATORIO GASTAO DE MATOS 

S/C LTDA - ME a se fazer acompanhar do representante legal de seu 

cliente à Audiência designada nos autos para o dia 12/03/2020 às 15:00h, 

uma vez que a correspondência encaminhada não retornou até a presente 

data.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008078-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEDILEY DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

 

Intima-se o Advogado da parte Autora a se fazer acompanhar de seu 

cliente à Audiência designada nos autos para o dia 12/03/2020 às 15:00h, 

uma vez que a correspondência encaminhada para intimação fora 

devolvida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (REU)

NOVANIS ANIMAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n.º 

1000177-62.2017 Ação: de Cobrança Requerente: Gustavo Pires Ribeiro 

Requeridos: Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda e Outros. Vistos, etc. 

GUSTAVO PIRES RIBEIRO, pessoa física, com qualificação nos autos, 

devidamente representado pelo sua bastante procuradora, ingressou com 

a presente ação em desfavor de AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA, NOVANIS ANIMAL LTDA e ARLINDO JOSE VILELA, pessoa 

jurídicas e física, respectivamente, com qualificações nos autos. 

Devidamente citados, os réus contestaram os pedidos, tendo o réu Arlindo 

José arguido preliminar de inépcia da inicial, pois, segundo ele, apresentou 

o autor pedidos genéricos. Houve impugnação as defesas. Foi 

determinada a especificação das provas, e após as manifestações das 

partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: A preliminar de que há 

inépcia da inicial, tendo em vista que o autor apresentou pedidos 

genéricos, não pode ser acolhida. Isto porque, considera-se inepta a 

petição inicial que faltar o pedido ou a causa de pedir, que da narração 

dos fatos não haja decorrência lógica de conclusão, quando o pedido for 

juridicamente impossível ou que tiver pedidos incompatíveis entre si. Da 

detida análise da peça vestibular, não se vislumbra a inépcia da forma 

alegada preliminarmente pelo réu, razão pela qual rejeito-a. Quando da 

manifestação para especificação de provas, autor e réu demonstraram 

interesse nas oitivas de partes e testemunhas. Dessa forma, defiro os 

pedidos. Ainda, quanto ao pedido de exibição - neste momento - do 

contrato de compra e venda, a matéria já foi decidida às fls.107/108. 

Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 20 de março de 2018, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

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

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

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 19/outubro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013792-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR NAIR OLERIANO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BAZAN JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005615-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIERES TONIATO DE MORAES (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a citação infrutífera, conforme certidão do Oficial de 

Justiça de ID 25840349.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002364-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTERO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação e 

documento de Id. 26611942 e seguinte, no prazo de (15) quinze dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001957-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RODRIGUES ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KEMPER CARLOS PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

recolhimento dos Honorários periciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), conforme determinação ID 23715199.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001566-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LOURENCETTE (REU)

 

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

direito face o AR juntado aos autos (ID 27294199) o qual fora recebido por 

terceira pessoa.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008113-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte autora, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação de Id. 27792537, no prazo de (15) quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015231-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 29368271.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007182-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

LUIZ ANTONIO FERRARI NETO OAB - SP199431 (ADVOGADO(A))

ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO OAB - SP196655 (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes acerca da designação de Audiência no Juízo de 

Diamantino/MT para o dia 01/04/2020 às 14:00h, nos autos de Carta 

Precatória 1000082-21.2020.8.11.0005, para a oitiva das testemunhas 

arroladas pela Parte Autora .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017090-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013290-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VALIM JUNIOR (AUTOR(A))

MOACIR PISTORI (AUTOR(A))

CELIA MARIA VIEIRA BRAGA (AUTOR(A))

JOSIELLE NUNES DE BRITO (AUTOR(A))

EMILIA SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

LUIS HUMBERTO FREITAS SOUZA (AUTOR(A))

ANA MENDONCA MORENO (AUTOR(A))

GILDA DOURADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERSON ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCILA ELLEN NUNES DE BRITO PIRES (AUTOR(A))

ALBINO DE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))
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ROSENY CARVALHO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

OLIMPIA DE SOUZA VITOR (AUTOR(A))

DIOGO ARAUJO PIRES (AUTOR(A))

ANA LUCIA PAIXAO VALIM (AUTOR(A))

CELSO LUIZ BARBIERI (AUTOR(A))

ADEMIR JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

EDSON RODRIGUES (AUTOR(A))

JOAO TENORIO DE MELO (AUTOR(A))

AIKO TSUKAMOTO ISHIDA (AUTOR(A))

EROTHILDES ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

 

Intimação do advogado da autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (REU)

NOVANIS ANIMAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000177-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PIRES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (REU)

NOVANIS ANIMAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000177-62/2017 Ação: Cobrança de Comissão de Corretagem c/c 

Exibição de Documentos Autor: Gustavo Pires Ribeiro. Réus: Agroceres 

Multimix Nutrição Animal Ltda e Outros. Vistos, etc. GUSTAVO PIRES 

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

ingressou com ‘Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c 

Exibição de Documentos’ em desfavor de AGROCERES MULTIMIX 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA e NOVANIS ANIMAL LTDA, ambas pessoa 

jurídica de direito privado e, ARLINDO VILLELA, com qualificação nos 

autos, aduzindo: “Que, o requerente é corretor de imóveis, devidamente 

inscrito no Conselho de Corretores de Imóveis do Estado de Mato Grosso, 

sob o nº5804, tendo sido procurado em junho de 2015 pela Srª. Marcela, 

diretora de campo da empresa Agroceres, afirmando que o Sr. Ricardo 

Araujo Ribeiral, representante da ré (Agroceres), tinha interesse em 

expandir seus negócios no Estado de Mato Grosso, inclusive com a 

instalação de uma unidade fabril; que, a Srª. Marcela sugeriu que o autor e 

réu, através do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral, fossem apresentados um ao 

outro, eis que a Srª. Marcela conhece o requerente, a fim de que este 

mostrasse ao réu a região do Vale do Araguaia, onde ele tinha interesse 

de investir; que, conforme e-mails trocados, uma primeira reunião fora 

marcada para o dia 14/07/2015 na cidade de Brasília-DF, onde o autor 

estaria presente concluindo um curso sobre Integração Lavoura e 

Pecuária, tendo o Sr. Ricardo se deslocado até Brasília para as devidas 

apresentações com mais três diretores da empresa, quais sejam, Rodrigo 

Meirelles, Luiz Antonio e a própria Marcela que faria as apresentações; 

que, o autor tinha conhecimento que a empresa Novanis, de propriedade 

do requerido Arlindo Vilela estava à venda há algum tempo, e que as 

unidades que estavam à venda, notadamente a de Água Boa, atendiam às 

necessidades do primeiro réu, estabelecera o contato entre ele e o Sr. 

Arlindo a fim de que pudessem realizar uma possível transação de compra 

e venda da referida empresa; que, marcaram a visita técnica para os dias 

31/08/2015 a 03/09/2015, conforme cronograma elaborado e apresentado 

pelo requerente enviado ao requerido (através do Sr. Ricardo Araujo 

Ribeiral), por e-mail, sendo que a visita ocorreu inicialmente na cidade de 

Rondonópolis/MT, para a reunião com o Sr. Arlindo, previamente agendada 

pelo requerente, e posteriormente em Barra do Garças/MT e Água Boa/MT, 

tendo o requerente apresentado o mercado do Mato Grosso ao requerido 

(na pessoa do Sr. Ricardo Araujo Ribeiral), inclusive com visitas a 

confinamentos e outras empresas da região, conforme cronograma 

anexo, além de visita à Granja Mantiqueira, Fazenda Rio Bonito; que, além 

de apresentar a região ao Sr. Ricardo, o requerente levou o mesmo para 

conhecer a estrutura e as instalações da empresa Semear Sementes, 

localizada em Água Boa, e que também estava à venda; que, nos termos 

do e-mail anexo o requerente enviou ao Sr. Ricardo, previamente, um 

relatório da estrutura da empresa a fim de que o mesmo fizesse uma 

análise prévia e verificasse a viabilidade da visita; que, não houve 

interesse na compra da referida empresa pela requerida Agroceres, que 

optou por adquirir a empresa Novanis; que, após as apresentações e 

aproximação das partes pelo autor a aquisição da empresa Novanis pela 

Agroceres se concretizou em meados de dezembro/2015; que, não 

obstante a aproximação e o trabalho realizado pelo autor, este somente 

tomou conhecimento do negócio posteriormente, em janeiro de 2016, 

através de toda mídia nacional e das redes sociais; que, apesar de todo o 

trabalho de intermediação da negociação feita pelo autor, aproximando as 

partes requeridas, até a presente data não foi remunerado pelos serviços 

prestados; que, passados alguns meses da transação sem ter recebido o 

valor da comissão pela venda do imóvel, notificou as requeridas para que 

honrasse com a sua obrigação, conforme documentos anexos, sendo que 

estas houveram por bem se eximir da obrigação nos termos das 

‘contra-notificações’ anexas, no caso em tela há provas da intermediação 

do autor na compra e venda da área, assim, requer a condenação dos 

réus no pagamento da importância equivalente a 4% (quatro por cento) de 

comissão sobre o valor total do negócio efetivado, no importe de 

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Junta documentos e atribui a 

causa o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)”. O 

pedido de exibição de documentos, constante do item ‘b’ de (fl.28 – 

correspondência ID 4589826, fl.19 – parte I) fora indeferido às 

(fls.111/112 – correspondência ID 4774178 – parte I), não sobrevindo 

recurso. Realizou-se audiência de conciliação de (fls.145/149 – 

correspondência ID 5905743 a ID 5905759 – parte I), entretanto, não se 

obteve êxito. Devidamente citados, contestaram a ação às (fls.151/265 – 

correspondência ID 6722725 a ID 6718763 – parte I e fls.266/279 – 

correspondência ID 6758601 a ID 6758642 – parte I), onde procuram 

rebater as assertivas levadas a efeito pelo autor, assim: “Agroceres 

Multimix Nutrição Animal Ltda e Novanis Animal Ltda – que, os fatos 

apresentados pelo autor carecem de realidade e na verdade demonstram 

que o mesmo efetivamente não realizara o trabalho de corretagem; que, 

constata-se que o autor busca com a presente obter vantagem financeira; 

que, o autor não tem realmente conhecimento algum a respeito da empresa 

Agroceres, e sequer conhecia a função das pessoas com as quais 

estava conversando; que, nenhuma das três pessoas indicadas como 

Diretores ocupam este cargo na Empresa Agroceres; que, na verdade 

fazem parte da equipe técnica e comercial, que buscava conhecer a 

região do Vale do Araguaia a fim de realizar uma pesquisa de mercado e a 

viabilidade de montagem de uma equipe comercial; que, a ré (Agroceres) 

possui mais de 70 anos no mercado, dos quais 40 anos são dedicados ao 

ramo de nutrição animal e, aos poucos está conquistando cada vez mais o 

mercado nacional; que, antes de ingressar em uma região nova é 

realizada uma pesquisa de mercado, avaliação das necessidades dos 

profissionais e produtores da região, e foi assim que procedeu à ré 

(Agroceres); que, Sra. Marcela, funcionária da ré (Agroceres), ocupava, 

a época dos fatos, o cargo de Consultora de Serviços Técnicos e, hoje, 
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ocupa o cargo de Nutricionista de bovinos de corte; que, desde 2.014, 

começara a visitar fazendas e entabular conversas com produtores na 

região do Vale do Araguaia, a fim de para conhecer o mercado local, 

realizando uma coleta de dados, com base na qual, a Diretoria da empresa 

tomaria decisões de ampliar ou não os negócios; que, além da Srª. 

Marcela, o Sr. Rodrigo também participara do processo de levantamento 

de dados, divulgação de produtos da ré (Agroceres), e avaliação de 

potencial da região; que, o contato havido entre a Srª. Marcela e o Sr. 

Gustavo decorrera do fato deste último representar produtos da empresa 

CRI Genética, na qual trabalha o marido da Sra. Marcela; que, tal contato 

acontecera muito antes da compra da empresa ré (Novanis) com o 

objetivo exclusivamente de formação de uma equipe comercial para 

comercialização dos produtos da Requerida Agroceres na região do Vale 

do Araguaia, haja vista o conhecimento que tinha o Sr. Gustavo na região 

em decorrência de representar os produtos da empresa CRI; que, o autor 

é médico veterinário; que, genética e nutrição animal andam de mãos 

dadas e são o maior objetivo para excelência de resultado de 

produtividade, razão pela qual, contando o Autor com vasto conhecimento 

técnico e de pessoas, sendo consultor de um dos maiores grupos de 

fazenda da região de Agua Boa/MT (Grupo Leopoldino), representante da 

CRI e organizador do maior leilão de gados do país, de certo, seria um 

excelente representante comercial de nutrição de bovinos tendo em vista 

ser conhecedor de toda a região e atuar na área; que, o contato da 

empresa com o Autor foi realizado por pessoas da área comercial da 

empresa, quais sejam, Sr. Luiz Antonio (Gerente Nacional de Vendas), 

Sra. Marcela (consultora de serviços técnicos) em virtude do contato da 

CRI e Sr. Rodrigo Meirelles (gerente técnico); que, as alegações trazidas 

pela ré (Agroceres) são possíveis de serem constatadas especialmente 

pelos e-mails que o próprio autor anexa à sua inicial, demonstrando 

claramente o interesse do Sr. Ricardo em conhecer e verificar a 

viabilidade de constituir e sedimentar uma equipe comercial de venda de 

nutrição animal, frisando-se inclusive solicitação para visitar 

confinamentos; que, e-mail enviado, em 10 de setembro de 2.015, que a 

proposta formulada pelo Diretor, Sr. Ricardo Ribeiral, tinha cunho 

exclusivamente comercial, ou seja montar uma estrutura comercial para o 

Mato Grosso, na qual fora proposto que o autor atuasse como ‘nosso 

representante para a região do Vale do Araguaia’; que, do e-mail em 

comento não houve nenhum tipo de retorno, seja rejeitando a proposta 

formulada, seja apresentando serviços de corretagem; que, em momento 

algum houve o oferecimento de serviços de corretagem à ré, seja formal 

ou informalmente, por escrito ou verbalmente; que, não há nenhum 

documento ou declaração nos autos que mencione qualquer proposta de 

serviço de corretagem sendo feita pelo autor; que, demonstrando claro 

interesse na proposta de representação comercial, o autor apresentara 

pessoas da área comercial para formação de equipe e, para mostrar o 

potencial da região, elaborou um programa de visitas que incluía 

confinamentos, clientes e fábricas, e uma visita à ré (Novanis); que, as 

visitas às fábricas foram sempre no sentido de verificar possibilidade de 

parceria de produção para viabilizar questões logísticas na região; que, é 

usual no ramo de negócios a industrialização sob encomenda, a qual se 

utiliza de fábricas de terceiros para atender mercados regionais; que, a 

visita feita à ré (Novanis) não tinha como finalidade a compra da empresa, 

mas somente a avaliação de mercado; que, posteriormente, a Agroceres 

fora procurada pela Albatross Financial Services e Candido, Martins & 

Galizzi Advogados que indagou sobre interesse da Agroceres na 

aquisição da Novanis; que, todos os contatos para instrumentalização da 

compra da Novanis se deram com a empresa Albatross Financial Services 

e Candido, Martins & Galizzi Advogados, e, da parte da Agroceres quem 

realizou toda a verificação e diligências de avaliação da empresa foi a 

Deloitte Touch Komatsu; que, em nenhum momento o autor participou de 

qualquer reunião que incluísse representantes da Agroceres e da Novanis 

ao mesmo tempo; que, a empresa Albatross Financial Services é 

especialista em negociações de empresas e, inclusive, em seu portfólio 

apresenta o trabalho realizado de assessoramento na transação; que, 

este é um trabalho especializado que jamais é feito sem um contrato, 

conforme dispõe o Capítulo XIII do Código Civil Brasileiro, assim, requerera 

a improcedência da demanda, bem como, a condenação da parte autora 

em custas e honorários de sucumbência. Junta documentos. Arlindo Villela 

– que, preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial, eis que o autor 

apresentara pedido genérico quanto ao valor buscado a título de 

comissão, ao argumento de não ter condições de determinar o valor do 

pedido; que, a negociação da compra e venda da segunda ré (Novanis) 

não fora intermediada pelo autor, sendo que este sequer participou de 

qualquer reunião, na qual incluísse representantes das rés (Agroceres e 

Novanis) ao mesmo tempo; que, segundo informações da primeira ré 

(Agroceres), esta manteve contato com o autor, apenas, no intuito de 

formar uma equipe comercial para atuação em venda de nutrição animal na 

região do Vale do Araguaia, diante da possibilidade deste atuar como 

representante comercial; que, o próprio autor registra que a ré 

(Agroceres) manifestara interesse em tê-lo como ‘parceiro’; que, confesso 

que a intenção era que o autor e a primeira ré (Agroceres) fossem 

parceiros no ramo de representação comercial, restando veemente 

refutadas as alegações contrárias, tendo em vista serem inverídicas; que, 

o autor em nenhum momento teve conhecimentos inerentes ao negócio 

que o contestante pretendia realizar, seja com a primeira ré ou qualquer 

outro interessado no negócio; que, apesar do autor aduzir que intermediou 

a negociação de compra e venda da segunda ré (Novanis), este sequer 

tem informação qual o valor da transação havida entre as partes ou as 

condições nela estabelecidas, demonstrando, portanto, que não conhecia 

as circunstâncias do negócio; que, os documentos acostados pelo próprio 

autor revelam que este jamais participou das tratativas da transação 

comercial de venda da Segunda ré (Novanis); que, o autor jamais agendou 

reunião entre este contestante e os representantes da primeira ré 

(Agroceres), sendo que sequer participou de reuniões entre estes, 

restando afastada toda alegação neste sentido, por ser inverídica e 

especialmente porque não houve a comprovação pelo autor, assim, 

requerera a improcedência da demanda, bem como, a condenação da 

parte autora em custas e honorários de sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se a parte autora (fls.281/309 – 

correspondência ID 7259636 a ID 7259684 – parte I). Oportunizada a 

especificação das provas que pretendiam produzir (fls.311/312 – 

correspondência ID 7343553 – parte I), as partes pugnaram pela instrução 

do feito (fls.314/316 – correspondência ID 8083045 – parte I, fls.317/318 – 

correspondência ID 8113141 – parte I e fls.319/321 – correspondência ID 

81408773 – parte I). O feito fora saneado, repelindo-se a preliminar de 

mérito, bem como, designando-se audiência de instrução e julgamento às 

(fls.322/323 – correspondência ID 10214085 – parte I). A aludida audiência 

ocorrera, em 20 de março de 2018, às 14:00 horas, quando foram ouvidas 

testemunhas das partes e deferida a expedição de cartas precatórias, em 

consonância com os documentos de (fls.377/400 – correspondência ID 

12343039 a ID 12343186 – parte I). As cartas precatórias aportaram aos 

autos, nos termos da certidão de (fls.14/15 – correspondência ID 

20905478 – parte III). Pela Senhora Gestora fora designada data para 

entrega de memoriais (fl.17 – correspondência ID 20975565 – parte III). 

Finalmente, os respectivos memoriais aportaram aos autos às (fls.19/28 – 

correspondência ID 21371400 – parte III, fls.30/46 – correspondência ID 

21385414 – parte III e fls.48/86 – correspondência ID 21422484 – parte III) 

de forma tempestiva, conforme certidão de (fl.87 – correspondência ID 

23754109 – parte III), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se, com se vê dos autos, de ação de 

cobrança de comissão de corretagem com pedido de exibição de 

documentos, onde o autor pleiteia reconhecimento da celebração do 

contrato de compra e venda firmado entre os réus, sobre o qual deverá 

incidir comissão de corretagem e, via de consequência condenar os réus 

ao pagamento da referida comissão na ordem de 4% (quatro por cento) 

sobre o valor do negócio, bem como, exibição do aludido contrato de 

compra e venda, a fim de verificar-se qual o valor total do contrato firmado 

entre os réus. Consoante informação exposta na exordial, tem-se que o 

autor supostamente participara da negociação envolvendo as empresas 

rés (Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda e Novanis Animal Ltda), eis 

que apresentara as representadas da primeira ré à segunda ré. Depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

não merece acolhimento. Na questão posta à liça, imputa-se aos réus a 

obrigação de pagar a importância de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

do negócio (compra da empresa ré Novanis pela, também ré, Agroceres), 

que supõe o autor atingir o importe de R$2.500.000,00 (dois milhões, 

quinhentos mil reais). Entretanto, diferente do alegado pela parte autora, 

os elementos de provas juntados aos autos, não permitem uma conclusão 

segura de que o ocorrido tenha ocorrido nos termos narrados pelo autor. 

Ademais, necessário ressaltar que diante do impasse trazido pelas partes, 

quanto ao pagamento da comissão em razão da controvérsia quanto à 

intermediação ou não da parte autora na compra e venda realizada pelos 

réus, necessário analisar sua ocorrência ou não, à luz do sistema legal do 
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ônus da prova, baseado nos ditames do artigo 373 do Código de Processo 

Civil. Consta do art. 373 do Diploma Processual: “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.” Eis a propósito o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, em 

Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

vol. I, p. 387/388: “No processo civil, onde quase sempre predomina o 

princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou 

interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao 

ônus da prova.” Esse ônus consiste na conduta pessoal exigida da parte 

para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz 

extreme de dúvidas. Outrossim, no processo de conhecimento o 

postulante, entenda-se o autor, é a quem cabe a prova dos fatos alegados 

e, no caso em tela, mormente na questão em debate, não se desincumbiu 

(art.373, I, CPC). Não se pode imputar, portanto, aos réus o pagamento de 

comissão de corretagem e exibição do contrato de compra e venda 

firmado entre os réus (arrogando não pagamento acerca de pretenso 

serviço de corretagem). Cabia ao autor ter comprovado que os réus 

haviam contratado seus serviços de corretor imobiliário, sem o que não lhe 

é dado exigir o pagamento de comissão de corretagem (art.373, I, CPC). 

Noutro norte, os réus foram exitosos em comprovar que não só o autor 

não fora contratado para o referido fim (compra e venda da ré – Novanis), 

como, também, comprovar que a intermediação do negócio dera-se pela 

empresa Albatross Financial Services, corporação especializada em 

fusões e aquisições de empresas e negócios (M&A) (art.373, II, CPC). Pois 

bem, o contrato de corretagem está previsto nos artigos 722 a 729 do 

Código Civil Brasileiro. A atividade de corretagem e de intermediação 

consiste na aproximação das partes para facilitar o implemento de negócio 

de compra e venda, prestando todos os esclarecimentos necessários, 

inclusive, quanto à documentação, ao registro e à análise de pendências 

eventuais sobre o imóvel. O contrato de corretagem é aquele pelo qual 

uma pessoa, não vinculada a outra em virtude de mandato, de prestação 

de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se, mediante 

remuneração, a intermediar negócios para a segunda, conforme as 

instruções recebidas, fornecendo a esta todas as informações 

necessárias para que possam ser celebrados exitosamente. É o que se 

depreende do artigo 722 do Código Civil. O corretor aproxima pessoas 

interessadas na realização de um determinado negócio, fazendo jus a uma 

retribuição se este se concretizar. A retribuição será devida quando a 

conclusão do negócio tenha decorrido exclusivamente dessa 

aproximação. Denomina-se comitente o que contrata a intermediação do 

corretor. A obrigação por este assumida é de resultado. Somente fará jus 

à comissão se houver resultado útil, ou seja, se a aproximação entre o 

comitente e o terceiro resultar na efetivação do negócio. A propósito, 

preceitua o artigo 725 do Código Civil: A remuneração é devida ao corretor 

uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de 

mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento 

das partes. O contrato de corretagem é tratado no Código Civil como típico 

e nominado, em capítulo próprio, pois não se confunde, dadas as suas 

características, com o mandato, a prestação de serviços, a comissão ou 

qualquer outro contrato que estabeleça vínculo de subordinação. É 

também chamado de mediação, embora esta seja mais ampla, podendo 

verificar-se em outras modalidades de contrato. O mediador é pessoa 

neutra, sem vinculação com qualquer das partes, devendo ser imparcial. 

Procura aproximá-las, para que se conciliem. O corretor, no entanto, 

embora busque aproximar as partes, visa satisfazer os anseios daquela 

que lhe transmitiu as instruções e lhe pagará a remuneração. A 

corretagem é contrato bilateral ou sinalagmático, porque gera obrigações 

para ambos os contratantes. Dessa forma foi regulado no Código Civil, 

uma vez que o corretor se obriga a obter um ou mais negócios para o 

comitente e este, por sua vez, obriga-se a pagar a remuneração ajustada 

ou arbitrada. O contrato de corretagem é, finalmente, não solene, pois não 

exige forma especial. Basta o acordo de vontades, que se prova por 

qualquer meio. O principal direito do corretor é justamente o de perceber a 

comissão (corretagem). Se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre 

as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. 

Assim sendo, a comissão de corretagem é devida sempre que houver 

prova da intermediação e for concretizado o negócio. Consoante escólio 

de Maria Helena Diniz (in “Tratado teórico e prático dos contratos”, volume 

3 - 5. ed. rev., ampl., e atual. de acordo com o novo Código Civil - São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 382), o “contrato de corretagem ou mediação é a 

convenção pela qual uma pessoa, não ligada a outra, em virtude de 

mandato, prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, 

imprescindível para que haja imparcialidade na intermediação, se obriga, 

mediante remuneração, a obter para outrem um ou mais negócios, 

conforme as instruções recebidas, ou a fornecer-lhe as informações 

necessárias para a celebração de contrato”, definição esta que decorre 

ainda da hialina exegese do artigo 722 do novo Código Civil. Cediço, ainda, 

que se trata de contrato consensual, porquanto completa-se com o 

simples consenso entre as partes, independentemente, de qualquer forma 

específica, podendo ser provado por todos os meios admissíveis em 

direito, inclusive por testemunhas. Analisando os documentos trazidos à 

baila pelo autor às (fls.32/106 – correspondência ID 4589868 a ID 4590164 

– parte I) não se vislumbra a existência de contrato de corretagem, quiçá 

contrato de exclusividade firmado entre o autor e os réus, mormente a ré 

(Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda). No concernente ao documento 

de (fl.72 – correspondência ID 4590010, fl.03 – parte I), colhe-se que o 

interesse da ré (Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda) era puramente 

comercial, in verbis “seria sua atuação como nosso representante para a 

região do Vale do Araguaia, caso seja seu interesse”. Assim, o aludido 

documento não carrega consigo a própria natureza inerente [aos 

documentos do Capítulo XIII do Código Civil Brasileiro] para se configurar 

um possível direito do autor. Além disso, na hipótese sub cogitatione não 

há qualquer prova hígida apta a fornecer o convencimento necessário 

para se reconhecer a existência da intermediação entre as partes (na 

aquisição da ré Novanis). Não restou cabalmente comprovado que a parte 

autora efetuara qualquer ato a mando dos réus para a concretização do 

negócio de compra e venda da empresa ré (Novanis Animal Ltda). Noutra 

senda, a parte ré (Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda e Novanis 

Animal Ltda) comprovara nos autos que a empresa Albatross Financial 

Services incluiu em seu portfólio o trabalho de “assessoramento na 

transação” da compra e venda (entenda-se aquisição/incorporação da 

empresa Novanis pela empresa Agroceres), em conformidade com o 

printscreen e link de (fl.160 – correspondência ID 6722725, fl.10 – parte I), 

sustentando que a aludida negociação e, consequente assessoramento, 

jamais é desenvolvido sem contrato, conforme primeiro parágrafo de 

(fl.161 – correspondência ID 6722725, fl.11 – parte I) (art.373, II, CPC). Em 

suma, não há prova segura nos autos de que o negócio se deu como fruto 

da mediação da parte autora, e sequer de que houve contratação neste 

sentido. Da prova oral colacionada aos autos, conclui-se com a devida 

segurança que não há nenhum adminículo de prova a respaldar a 

pretensão esposada na pela madrugadora, senão vejamos: A testemunha 

do autor, Sr. Ayrton Salvador Leopoldno Neto, informa que “o Ricardo deu 

a entender que gostaria que o Gustavo gerenciasse a fábrica” (07’43’’ de 

fls.378/387 – correspondência ID 123432131 a ID 12343339 – parte I e 

fl.391 – correspondência ID 12343140 – parte I) e, mais, a testemunha do 

autor, Sr. Leuton Luis Alves Barbosa, declarara que “não sabe dizer se 

fora Gustavo quem apresentara Ricardo à Arlindo”, nem mesmo sabendo 

esclarecer se de fato Ricardo e Gustavo estiveram na sede da ré – 

Novanis e “não presenciou qualquer ligação e/ou contato entre Sr. 

Gustavo e Sr. Arlindo” (06’37’’, 07’12’’ e 16’55’’ de fl.392 – 

correspondência ID 12343133 – parte I, fls.95/101 – correspondência ID 

20904090 a ID 20904314 – parte II e fls.03/07 – correspondência ID 

20904323 a ID 20904337 – parte III). O compromissado alistado pelo autor, 

Sr. Humberto José Parusolo Ceretta, informara, apenas, que nada lhe fora 

dito sobre compra da empresa ré (Novanis), nada sabendo discorrer 

sobre a afirmação de que o Sr. Gustavo (autor) recebera proposta para 

ser representante da ré (Agroceres) (05’49’’ e 06’25’’ de fls.52/68 – 

correspondência ID 20901010 a ID 20901159 – parte II). A testemunha 

arrolada pelo autor, Sr. Luzmar Oliveira Vieira Lima, declarara que não 

saber se a ré – Novanis fora adquirida pela, também, ré – Agroceres; que, 

perguntado se conhece o proprietário da ré (Novanis) respondera 

categoricamente “não” e, ainda, inquirido se presenciara hipotética visita 

do autor à ré Novanis, afirmara “não presenciei, o que presenciei foi no 

nosso prédio, Semear” (03’15’’, 07’10’’ e 10’48’’ de fls.31/51 – 

correspondência ID 20886521 a ID 20886705 – parte II). Ademais, do 

depoimento do Sr. Rafael Renato Maldaner, colhe-se “a Novanis não 

estava a venda” e perguntado se presenciara contato de Gustavo – autor 

com Arlindo – réu, respondera negativamente (06’47’’ e 07’47’’ de fl.08/13 

– correspondência ID 20904569 a ID 20904749 – parte III). A testemunha 

comum às partes, Srª. Marcela de Almeida Contadini, asseverou que “não 

tem conhecimento de que Gustavo intermediaria a compra e venda da 

empresa Novanis”; que, questionada não soube informar se houve 

contratação de algum corretor para a realização do negócio; que, 
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asseverara decididamente “o nosso interesse sempre foi comercial”, não 

soube dizer se o Sr. Ricardo e o Sr. Arlindo se conheciam; que, “a 

proposta foi ele [Gustavo] ser representante comercial da Agroceres, 

dentro dos mesmo modelos da CRI”; que, soube da compra da Novanis por 

e-mail corporativo, finalmente, ao ser perguntada se presenciara alguma 

reunião em que estivessem presentes, concomitantemente, os senhores 

Gustavo, Ricardo e Arlindo, rebatera “Não!” (01’10’’, 02’03’’, 07’17’’, 08’57’’, 

12’10’’, 12’32’’ e 12’49’’ de fl.397 – correspondência ID 12343178 – parte I e 

fls.86/94 – correspondência ID 20903967 a ID 20904063 – parte II). O 

compromissado alistado pelas rés (Agroceres Multimix Nutrição Animal 

Ltda e Novanis Animal Ltda), Sr. Aloisio Carneiro da Cunha Menegazzo, 

afirmou não conhecer o autor e que, sendo advogado que trabalha no 

ramo de fusões e aquisições, fora contratado pela ré (Agroceres), a qual 

tinha interesse na, também, ré (Novanis); que, pela ré (Novanis) os 

responsáveis pelas negociações era o escritório de Advocacia Candido 

Martins, de São Paulo, e uma “boutique de M&A” chamada Altabross; que, 

discorrendo sobre os procedimentos de aquisição análogos ao caso em 

comento, afirmara que é possível ir ou não à sede da empresa que se 

pretende adquirir e, no caso da Novanis “eu nem fui a Rondonópolis”; que, 

o nome do autor não consta de nenhum documento firmado na transação; 

que, imaginava que a aproximação da Agroceres e da Novanis dera-se 

por intermediação da boutique de M&A (Albatross); que, “a Albatross é 

uma boutique de M&A e, quando um vendedor quer vender uma empresa, 

ele contrata geralmente um banco de investimentos, uma boutique de M&A 

para fazer esse projeto e, a Albatross desde o primeiro dia ela revisou o 

memorando de entendimentos, participou de todas as negociações no meu 

escritório”; que perguntado se sabia se Agroceres visitara outras 

indústrias no Mato Grosso, respondeu “eu desconheço” (00’41’’, 01’46’’, 

01’51’’, 02’38’’, 03’38’’, 06’57’’, 07’26’’-07’42’’ e 08’53’’ de fls.474/484 – 

correspondência ID 13623023 a ID 13625520 – parte I). A depoente 

arrolada pelo réu (Arlindo), Srª. Sandra Regina dos Santos, ao ser 

questionada quem intermediara a venda da Novanis para a Agroceres 

respondera objetivamente “foi a Albatross, um escritório de São Paulo”; 

que, “a Novanis nunca foi colocada a venda”; que, houve uma conversa 

onde ela [Albatross] disse “olha eu tenho um investidor interessado na 

área que vocês atuam”; que, perguntada se conhece Gustavo, respondeu 

“não, nunca o vi”; que, questionada se o autor, Sr. Gustavo, participou da 

intermediação da compra e venda da Novanis, rebatera “não, não 

participou”; que, as negociações iniciaram-se em outubro/novembro de 

2015; que, “na época eu era diretora administrativo-financeiro”; que, 

asseverou que quando a empresa fora vendida a depoente estava 

presente; que, explica que após a contratação da Albatross no ano de 

2012, a referida empresa mantinha contato, mas não contrato de 

prestação de serviço (consultoria) “o que havia ali era sempre uma 

conversa de bastidores” (00’45’’, 00’58’’, 03’11’’, 03’40’’, 03’50’’, 06’57’’, 

07’11’’, 07’29’’ e 08’15’’ de fl.399 – correspondência ID 12343186 – parte I e 

fls.78/85 – correspondência ID 20903593 a ID 20903632 – parte II). A 

testemunha catalogada pelo réu (Arlindo), Sr. Daniel Rodrigues Alves, 

ouvido mediante carta precatória, asseverou que é advogado no escritório 

Cândido Martins desde a época dos fatos narrados, quando prestara 

assessoria jurídica ao Arlindo e Novanis na operação de venda para a 

empresa Agroceres; que, inquirido pela magistrada se tivera contato com 

o autor, Sr. Gustavo, respondeu “não, nunca nem o vi, nem conhecia à 

época o nome do Sr. Gustavo”; que, conhece Ricardo Ribeiral, informando 

que este participara das reuniões como representante da Agorceres; que, 

a “Albatross são os assessores financeiros do Arlindo”; que, fora a 

Albatross que aproximara a Agroceres do pessoal da Novanis, com intuito 

de aquisição; que, a Albatross recebeu a remuneração pela intermediação 

do negócio; que, a “Albatross trabalha muito nesse ramo da Novanis e da 

Agroceres”, sendo esta que aproximou “o pessoal” e “daí surgiu o 

interesse”; que, não várias reuniões “nenhuma das pessoas era o 

Gustavo”; que, o escritório que trabalha é “especializado em fusões e 

aquisições”; que, teceu em linhas gerais como funcionam os 

procedimentos de aquisição e fusões, destacando a existência de várias 

etapas de contratos; que, questionado se considera que o processo de 

compra e venda de empresa é um processo complexo e via de regra 

existe contratos que envolvem todas as negociações, respondeu “Nossa, 

com certeza!”; que, inquirido pela magistrada se as comissões de 

corretagem costumam ser documentadas respondeu “costuma ser 

documentado, com certeza”; que, questionado se a Albatross é uma 

empresa de corretagem, afirmou “eu acredito que faça parte, sim, do 

escopo do serviço da Albatross, eu não posso falar por eles, mas eu sei 

que é aproximar compradores e vendedores para fins de uma venda de 

uma empresa ou aquisição de uma empresa de acordo com o interessado 

deles, eles, sim, prestam esse serviço, além da assessoria em 

precificação e tudo o mais”; que, o contato entre as partes Novanis e 

Agroceres “seria o Paulo Shinohara” (00’55’-01’17’’, 01’38’’, 03’12’’, 04’06’’, 

04’17’’, 06’04’’, 07’18’’-07’47’’, 09’16’’, 10’51’’, 11’10’’-12’42’’, 15’34’’, 15’53’’, 

17’02’’-17’21’’ e 18’52’’ de fls.509/522 – correspondência ID 16351526 a 

ID16352069 – parte I). Constata-se, portanto, que não existe uma única 

prova robusta acerca da intermediação e/ou participação do autor na 

compra e venda da empresa ré (Novanis Animal Ltda), nos termos do 

Capítulo XIII do Código Civil Brasileiro (Da Corretagem), em outras palavras, 

não há no arcabouço probatório provas de que fora o autor, realmente, o 

intermediário no negócio de compra e venda da empresa ré (Novanis 

Animal Ltda). Em nosso sistema jurídico, a distribuição do ônus da prova 

repousa, principalmente, na premissa de que, visando à vitória na causa, 

cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma 

atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar 

favoravelmente. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o 

reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no artigo 373 do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como a parte 

autora não se desincumbira de comprovar os fatos que alega em sua 

peça inicial, outro caminho não resta senão o de julgar improcedente o seu 

pedido. Vale, aqui, trazer à colação: “O contrato de mediação, sendo 

consensual, não exige forma específica para sua conclusão. O 

consentimento tácito, a aproximação dos interessados e a realização do 

negócio em virtude da interferência do mediador precisam reunir provas 

convincentes, principalmente quando o vendedor e o comprador negam a 

mediação. As tentativas da transação para evitar a demanda não provam 

a existência do contrato e do consentimento do vendedor. Ausência de 

provas convincentes, extremadas de dúvidas.” (RT, 502:218) “Sem prova 

segura e evidente de que o corretor ou firma imobiliária foi realmente 

intermediário no negócio de compra e venda de imóvel, é inútil o 

ajuizamento de ação de cobrança da comissão que, porventura, poderia 

fazer jus. (...)” (TJSC, Adcoas, 1982, n. 87.836) Eis a jurisprudência atual: 

“APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO 

DE CORRETAGEM. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE BEM 

IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A RESPEITO DA ESTIPULAÇÃO DE 

EXCLUSIVIDADE DO AUTOR PARA A INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO, 

ULTIMADO POR OUTRA IMOBILIÁRIA. COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 

70081670309 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 31/10/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

04/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE 

CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE - NEGÓCIO CELEBRADO 

COM A INTERMEDIAÇÃO DE OUTRA IMOBILIÁRIA - COMISSÃO INDEVIDA. 

- No Contrato de Corretagem, sem cláusula de exclusividade, a Imobiliária 

faz jus à comissão apenas quando demonstrada a sua atuação útil para a 

formalização da promessa de venda e compra, não bastando a simples 

apresentação do imóvel ao interessado.” (TJ-MG - AC: 

10024120827852002 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 09/07/2019) “apelação cível. 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE 

EXCLUSIVIDADE. COMISSÃO INDEVIDA .RECURSO PROVIDO. 1) Conforme 

pacificado pelo STJ, a transferência ao comprador do ônus de arcar com 

a comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, devendo, contudo, 

haver clareza e transparência, com a informação prévia e a discriminação 

dos valores destinados ao corretor. 2) Para nascer a obrigação 

pretendida, imprescindível a comprovação da existência de vínculo de 

intermediação profissional entre o corretor e os participantes do negócio, 

fazendo-SE necessário contrato de intermediação com cláusula de 

exclusividade, o que não se afigura na hipótese. 3) Não havendo 

aproximação eficaz entre as partes, e tendo a negociação se dado de 

forma direta entre os interessados, afasta-se o direito à comissão de 

corretagem por não restar comprovada a existência de contrato apto a 

invalidar a negociação direta. 4) Recurso provido. ACORDA a Egrégia 

Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da 

sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao 

recurso. Vitória, 05 de dezembro de 2017. DESEMBARGADOR 
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PRESIDENTE/RELATOR” (TJ-ES - APL: 00159668420098080035, Relator: 

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 

05/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2017) 

Ainda, destaca-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SUPRIMENTO 

POSTERIOR, NO PRAZO OFERTADO PELO MAGISTRADO – 

IRREGULARIDADE SANADA – PRELIMINAR REJEITADA - COMISSÃO DE 

CORRETAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO DE RESULTADO ÚTIL OCORRIDO 

COM APROXIMAÇÃO DE TERCEIRO (PARTE AUTORA/APELANTE) NA 

EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – 

INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS 

PARÂMETROS LEGAIS - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO 

DESPROVIDO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, QUANDO O ADVOGADO É INTIMADO 

PARA SANAR O VÍCIO, E O FAZ DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO PELO 

JUIZ. O CONTRATO DE CORRETAGEM, VOLTADO À INTERMEDIAÇÃO DE 

NEGOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA, PODE SER VERBALMENTE TRATADO, 

DEVENDO, CONTUDO, SUA EXISTÊNCIA SER PROVADA DE FORMA 

CABAL, COM A DEMONSTRAÇÃO DE TRÊS REQUISITOS: VONTADE DE 

CONTRATAR (AUTORIZAÇÃO PARA MEDIAR), PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS (APROXIMAÇÃO DAS PARTES) E UTILIDADE DA GESTÃO 

PARA OS CONTRATANTES (RESULTADO ÚTIL). (AP 94399/2012, 

RELATOR: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 13/02/2013, PUBLICADO NO DJE 

21/02/2013). O JULGADOR NÃO ESTÁ NECESSARIAMENTE ATRELADO A 

TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS PELAS PARTES, DEVENDO-SE 

PAUTAR E SEGUIR SUA LINHA DE RACIOCÍNIO, DENTRO DE UMA LÓGICA 

SISTÊMICA, COM BASE NAS PROVAS E NO DIREITO, A FIM DE DISTRIBUIR 

A JUSTA TUTELA JURISDICIONAL. NÃO MERECE REPRIMENDA A 

SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS, EM PATAMARES RAZOÁVEIS E 

PROPORCIONAIS, À LUZ DOS DISPOSITIVOS QUE REGEM A MATÉRIA, 

SENDO COMPATÍVEIS COM O QUE DISPÕE, ESPECIFICAMENTE, AS 

ALÍNEAS DO § 3º, DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (AP 

67623/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, JULGADO EM 27/10/2015, PUBLICADO NO DJE 03/11/2015)” 

(TJ-MT - APL: 00114174620098110003 67623/2015, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/10/2015, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2015) 

Derradeiramente, cabe ressaltar que o pedido de exibição do contrato 

celebrado entre as partes fora indeferido às (fls.111/112 – 

correspondência ID 4774178 – parte I e fls.322/323 – correspondência ID 

10214085 – parte I), não sobrevindo qualquer espécie de recurso, assim, 

devendo permanecer incólume, eis que operada a coisa julgada. 

Finalmente, não havendo elementos a sedimentar a pretensão posta à liça, 

só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o da improcedência do pedido. 

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente “Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c Exibição de 

Documentos” aforada por GUSTAVO PIRES RIBEIRO, com qualificação nos 

autos, em desfavor de AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA e 

NOVANIS ANIMAL LTDA, ambas pessoa jurídica de direito privado e, 

ARLINDO VILLELA, com qualificação nos autos, bem como, condeno o 

autor ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa (art.85, §2º, CPC). 

Transitada em julgada e feita as anotações de estilo, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 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: 1009317-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BRITO (AUTOR(A))

GEAN KARLA DIAS PIMENTEL (AUTOR(A))

SEBASTIANA LIRA CABRAL (AUTOR(A))

JOAO BATISTA LEMES BORGES (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS GARCIA (AUTOR(A))

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

ALDENIRA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FLAVIO ALBINO PRUDENCIO (AUTOR(A))

NEIDE APARECIDA BRITO (AUTOR(A))

ROGERIO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

DILCE MARFIZA ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE ALVES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

 

Intimação do advogado dos autores, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1005605-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PEREIRA DOS SANTOS (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO LINO DOS SANTOS (OPOSTO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011813-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (EXECUTADO)

FRANCYNE RABAIOLI FREITAS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

deposite a diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805077 Nr: 16329-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME, MARIO JORGE BUCATER, SANDRA REGINA BUCATER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16915, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16329-76.2015

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Francisco de Assis da Costa Oliveira.

Executada: S J P Tur Transportes e Turismo Ltda Me.

Vistos, etc...

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Cumprimento de Sentença’ que move em desfavor 

de S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, postula no sentido de 

que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, 

recaindo a penhora sobre os bens dos sócios (fls.184/200; fls.203/209), 

vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 
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Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Cite-se a sócia de (fl.205), para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707587 Nr: 2380-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383319 Nr: 11482-46.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA 

DE MATO GROSSO FUNDAÇÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REJEANNE DA SILVA 

SARAVY - OAB:MT/6354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 11482-46.2006

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso 

– Fundação MT.

Executada: Graúna Agro Ltda.

Vistos, etc...

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO 

– FUNDAÇÃO MT, via seu bastante procurador, na ação de ‘Execução de 

Título Extrajudicial’ que move em desfavor de GRAÚNA AGRO LTDA, 

postula no sentido de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da 

empresa executada, recaindo a penhora sobre os bens da sócia 

(fls.294/304; fls.308/322), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Recebo o presente incidente de “Desconsideração da Personalidade 

Jurídica” (artigo 133, §1º, CPC) e suspendo a ação executiva, com fulcro 

no artigo 134, §3º do Código de Processo Civil.

Determino à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as anotações 

devidas (artigo 134, §1º, CPC).

Cite-se a sócia de (fl.310), para manifestar-se e requerer as provas 

cabíveis, no prazo de (15) quinze dias (artigo 135, CPC).

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405794 Nr: 1522-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASIN - COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, IVANILDE DE SOUZA

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

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410293 Nr: 6301-93.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO SANTOS, OI MÓVEL S/A

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

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417154 Nr: 12779-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ASTURIO MARQUES, MARCOS DE 

OLIVEIRA MARQUES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORRANY LOUÍSY SOARES 

GOULART - OAB:OAB/GO 39839

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 423548 Nr: 5727-36.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5727-36.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Executado: Fábio de Paula Araújo Me.

 Vistos, etc...

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ação em desfavor de 

FÁBIO DE PAULA ARAÚJO ME, devidamente qualificado.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito, com fulcro no artigo 921, §2º do Código de 

Processo Civil à (fl.299), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713309 Nr: 8421-70.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIA DA SILVA, APARECIDO ALEXANDRE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DELTA LTDA, ALTEMIR 

TOZI, ANTONINHO TOZI, A. TOZI TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BORTOLUZZI - 

OAB:OAB/RS4066, PAULO DE TARSO FONSECA FILHO - OAB:MA/3.038

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717873 Nr: 13319-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737365 Nr: 236-72.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, OLAVO BILAC DE PAULA, LIA TERESINHA LANGE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366

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

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 (...) no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem 

que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com 

os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as 

razões da manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é 

hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

as questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749554 Nr: 7519-49.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANETH BORGES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - 

OAB:MT/5780, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704449 Nr: 12426-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MEDEIRO DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 70337 Nr: 5905-68.1998.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO GULLI, ROQUE WILLIANS 

VIOLA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 344928 Nr: 457-70.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DA SILVA JABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A, ELAINE BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 457-70.2005

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ismael da Silva Jaber.

Executados: Itaú Seguros S.A.

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, observa-se que a parte executada fora 

devidamente intimada para cumprir a obrigação e não o fez, assim, 

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

prazo de (5) cinco dias, informe como pretende seguir na execução, em 

consonância com o disposto no artigo 835 do Código de Processo Civil.

De outro lado, não vejo como acolher a pretensão de (fls.192/194), 

devendo-se aguardar o transcurso do prazo consignado no artigo 98, § 3º 

do Código de Processo Civil.

Por fim, vindo aos autos a manifestação do exequente, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809786 Nr: 17860-03.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SPINELLI, RENATO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - OAB:23616/O

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

OAB:12517/MT

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824720 Nr: 4524-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 920367 Nr: 1725-71.2019.811.0003

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

 PARTE AUTORA: VITORINO RIBEIRO FILHO, SILVANA SATURNINA SILVA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 (...)DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de 

(15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 795146 Nr: 12445-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CHRISTINA SANTOS ME, MARIA CHRISTINA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 8484-23.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA MARIA RABELLO ALIPERTI, ANTONIO 

RUI FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437682 Nr: 6349-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6349-81.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Torino Comercial de Veículos Ltda.

Executada: Transmatogrosso Transportes Rodoviários Ltda Me.

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, observa-se da certidão de (fl.105), que a mesma 

encontra-se equivocada, pois, em não sendo a determinação de (fl.100), 

integralmente cumprida, não há que se falar em decurso do prazo da 

citação, assim, anulo-a.

Ante o exposto, determino a intimação da parte exequente, pra que no 

prazo improrrogável de (10) dez dias, comprove a publicação do edital em 

jornal local, sob as penas da lei.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte exequente, na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 

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

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

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

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714224 Nr: 9406-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEITRIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, VALDECI RODRIGUES CARNEIRO JUNIOR

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9406-39.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Confeitrigo Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda 

e Outro.

 Vistos, etc...

BANCO BRADESCO S.A., via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de CONFEITRIGO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e VALCEDI RODRIGUES 

CARNEIRO JUNIOR, devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito à (fl.125), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:
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 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732638 Nr: 12802-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MORAES AFONSO, WEDER CRISTIANO AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A AGLIARDI MADEIRAS LTDA, HERIBERTO 

STROHSCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

BELATTI - OAB:197127

 (..) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 709314 Nr: 4231-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729729 Nr: 10376-05.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

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

OAB:OAB/SP239842, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 

OAB:248636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:7921-MT, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT6848, JHOANE 

MARRARA RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10376-05.2013

Ação: Cobrança

Autora: Equipav Engenharia Ltda.

Ré: Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Vistos, etc...

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA, via seu bastante procurador, na Ação de 

‘Cobrança’, que move em desfavor de OBJETIVA ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório 

de (fls.559/verso) e, a ré, por sua vez, manifestou-se às (fls.560/562), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Em cumprimento à ordem superior de (fl.554), hei por bem em determinar a 

intimação das partes, via seus procuradores, para que no prazo 

improrrogável de (15) quinze dias, acostem aos autos a cópia integral dos 

boletins de medições e/ou documentos que geraram o pagamento das 

notas fiscais em favor da autora, cópia integral dos boletins de medições 

e/ou documentos fornecidos à Prefeitura Municipal de Rondonópolis que 

ensejaram no pagamento das medições 37º e 38º e, os atestados de 

conformidade emitidos e requisitados no §1º da Cláusula 6º do Contrato nº 

3370/2008 referentes às medições citadas.

Vindo aos autos, proceda-se a intimação do perito – Sr. Antônio Maria 

Pereira, para que complemente o laudo pericial acostado às (fls.213/227), 

no prazo de (20) vinte dias.

Supridas as ordens emanadas e aportando a complementação do laudo, 

dê-se vista às partes para manifestação em (15) quinze dias (artigo 477, 

§1º, CPC) e, ao depois, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730185 Nr: 10776-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSO JARDIM RODRIGUES DA 

CUNHA, SEBASTIAO RODRIGUES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10776-19.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Hsbc Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

Executado: Espólio de Celso Jardim Rodrigues da Cunha.

Representante: Sebastião Rodrigues Coelho.

 Vistos, etc...

 Considerando a devolução da carta de (fl.144) e a fim de evitar futura 

alegação de nulidade, hei por bem em determinar a notificação do 

executado Espólio de Celso Jardim Rodrigues da Cunha, na pessoa de seu 

representante legal Sebastião Rodrigues Coelho, por edital (artigo 275, 

§2º, CPC), da citação por hora certa (fl.137).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731412 Nr: 11824-13.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEAN NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAMBIER YAMASAKI 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:2049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706053 Nr: 742-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMBERGER E LIMBERGER LTDA, ALEXANDRE 

RAFAEL LIMBERGER, JANINE SIMÕES SEMENCATO LIMBERGER

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 742-19.2012

Ação: Execução por Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Limberger e Limberger Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fl.133) e compulsando 

detidamente os autos, observa-se que foram concretizadas as penhoras 

de (fl.71; fl.98), sem a devida intimação dos executados, deste modo, hei 

por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a intimação 

da parte executada das penhoras retromencionadas por edital (artigo 275, 

§2º, CPC),.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726764 Nr: 7674-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO FINANCEIRA E INVESTIMENTO S/A

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

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

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7674-86.2013

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: BV Financeira Crédito, Financiamento e Investimento.

 Executada: Cris Dayane Martins Sales.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da executada (fl.90), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728953 Nr: 9688-43.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRUCKS CONTROL SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS WILLYAN MARTINS - 

OAB:OAB/PR47560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9688-43.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Trucks Control Serviços de Logística Ltda.

Executado: Transmatogrosso Transpores Rodoviários Ltda – Epp.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executado (fls.66), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729430 Nr: 10108-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO RIBEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VASQUEZ PIRES - 

OAB:13.993A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10108-48.2013

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

Réu: Divino Ribeiro Borges.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.105), o réu fora devidamente citado 

e não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

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

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749228 Nr: 7360-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

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

CESCONETTO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERÔNICA LAURA DE 

CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7360-09.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marli Terezinha Mello de Oliveira.

Executados: Braz Cesconetto e Arnaldo Matheus Cesconetto.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fl.165), onde a procuradora 

informa a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados pelos 

executados e compulsando detidamente os autos, observa-se que fora 

concretizada a penhora de (fl.157), sem a devida intimação dos 

executados, deste modo, hei por bem em determinar a intimação da parte 

executada por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que regularize sua 

representação processual e, para ciência da penhora retromencionada.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754773 Nr: 10195-67.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICIO RODRIGUES DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

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

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°10195-67.2014

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Retifica Rondonópolis Ltda Me.

Executado: Elenicio Rodrigues dos Santos Me.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.105), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766860 Nr: 826-15.2015.811.0003

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

 PARTE AUTORA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO AUGUSTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:OAB/MT 11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 826-15.2015

Ação: Execução de Honorários Advocatícios

Exequente: Eliane Eustáquio Duarte.

Executado: Espólio de João Augusto de Moraes.

Representante: João Augusto de Moraes Júnior.

Vistos, etc...

Retifique-se o polo passivo da lide, em consonância com os documentos 

acostados às (fls.150/156) dos Autos de Embargos à Execução nº 

6765-73.2015.811.0003 (Código nº 781454) em apenso.

Cumprida a determinação supra, proceda-se a intimação do Espólio de 

João Augusto de Moraes, na pessoa de seu inventariante João Augusto 

de Moraes Júnior, para que regularize a representação processual no 

prazo de (15) quinze dias.

Sanada a irregularidade, dê-se vista à parte exequente para manifestação 

em (10) dez dias e, ao depois, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769424 Nr: 1878-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO ALVAREZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

E INVESTIMENTOS LTDA, FABIO JOSE COSTA ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108.762/MG, JOSÉ BRUNO MANGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.147

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1878-46.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Galvão Alvarez Empreendimentos Imobiliários e Investimentos 

Ltda.

Representante: Fábio José Costa Alvarez.

Executada: Alta Energia Empreendimentos e Construções S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.208/214), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

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

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776430 Nr: 4819-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OUTO NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4819-66.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Executado: Paulo Outo Neto.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executado (fls.66), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781454 Nr: 6765-73.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JÕAO AUGUSTO DE MORAES, JOÃO 

AUGUSTO DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE

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

OAB:13.909-B, JOIFER A CARAFFINI - OAB:OAB/MT13909B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6765-73.2015

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Espólio de João Augusto de Moraes.

Representante: João Augusto de Moraes Júnior.

Embargada: Eliane Eustáquio Duarte.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Considerando os termos da certidão de (fl.197), hei por bem em determinar 

que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 786124 Nr: 8672-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFRO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES E CIA 

LTDA ME (AUTO POSTO DOIS IRMÃOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, NAIARA CAROLINE DA SILVA 

GUILHERME - OAB:23069/O, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8672-83.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Mafro Transportes Ltda.

Executado: Eleandro Antônio Marques Peres e Cia Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.178/181;fl.190), hei por bem 

em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

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

atualizada do contrato social do executado.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787293 Nr: 9142-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DOS S PINTO - ME (RODOFREIOS)

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9142-17.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Indústria Cerâmica Rondon Ltda.

Executado: e dos S Pinto – Me (Rodofreios).

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.65/67), hei por bem em 

indeferir o pedido e, via de consequência, determino a intimação da parte 

executada por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a obrigação, 

conforme decisão de (fls.36/verso).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804787 Nr: 16238-83.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16238-83.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Mohamad Khalil Zaher.

Executado: Fares & Cia Ltda.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fl.78), hei por bem em indeferir o 

pedido e, via de consequência, determino a intimação da empresária 

individual da executada Sra. Azize Fares Fares por edital (artigo 275, §2º, 

CPC), para ciência da penhora formalizada à (fl.61).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774039 Nr: 3950-06.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES MOREIRA

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3950-06.2015

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

Autor: Josimar Alves Moreira.

Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.104) e, que o feito se arrasta 

desde o ano de 2015, pois, o autor não é encontrado no endereço 

constante da exordial, comprovando claramente que não reside na 

comarca, conforme certidões do senhor Oficial de Justiça às (fl.74; fl.93) 

e do carteiro (fl.99) e, ainda, que o petitório de (fl.100) é totalmente alheio 

à questão dos autos, conforme comprovado pela manifestação do perito à 

(fl.101), hei por bem em determinar a intimação da parte autora por edital 

(artigo 275, §2º, CPC), para que dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796048 Nr: 12806-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DA LUZ PROENCA FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT11065, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12806-56.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Supermix Concreto S.A.

Executado: João da Luz Proença Filho Epp.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.76), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação da parte executada 

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

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

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

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813382 Nr: 693-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO GASPAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:OAB/MS 

13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:MT 17.829, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - 

OAB:19614/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 693-36.2016

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executado: João Francisco Gasparoto.

Vistos, etc...

Determino à senhora Gestora para que cumpra imediatamente a decisão 

s u p e r i o r  e m a n a d a  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1005665-36.2019.8.11.0000 (fls.106/111), expedindo-se o necessário.

Ao depois, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) cinco 

dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824450 Nr: 4404-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES SILVA

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

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4404-49.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Rosângela da Rosa Correa.

Executado: Wilson Rodrigues Silva.

 Vistos, etc...

Retifique-se o polo ativo da lide, conforme determinado à (fl.45).

 De outro lado, considerando os termos do petitório de (fls.72/verso), hei 

por bem em indeferir o pedido e, via de consequência, determino a 

intimação da parte executada por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que 

cumpra a obrigação, conforme decisão de (fls.45/verso).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714445 Nr: 9651-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°9651-50.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jonathan Alves Silva.

Executado: Rodrigo Moreira Batista.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.106), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715155 Nr: 10409-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INJEDIESEL SERVIÇOS MECANICOS LTDA, JOSE AILTO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLMEN TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10409-29.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Injediesel Serviços Mecânicos Ltda.

Representante: José Ailto da Silva.

Executado: Rolmen Transportes Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.326/328v), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

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

atualizada do contrato social do executado.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715486 Nr: 10768-76.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

CESCONETTO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715691 Nr: 10996-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

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

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10996-51.2012

Ação: Execução

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso Ltda.

Executado: Samuel Souza Braga.

 Vistos, etc...

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro o pedido de 

(fl.134), e, via de consequência, nesta data, fora realizada a baixa da 

restrição do veículo de (fl.125).

Façam as anotações de estilo, e, após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715757 Nr: 11069-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO, LORENY GIOMBELLI 

SILVA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11069-23.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Braz Cesconetto e Outro.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.132), não vejo motivos plausíveis 

para seu acolhimento, uma vez que não há averbação de restrição 

proveniente deste juízo, assim, indefiro.

Arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439443 Nr: 8110-50.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO BASILIO ME, ELIO BASILIO, MARIA DA 

GLORIA BASILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°8110-50.2010

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Elio Basilio Me e Outros.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados (fl.180), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 393762 Nr: 7285-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL, IVETE 

TEREZINHA TRICHES BERTOL, JOAO CARLOS DIEL, SILVANA 

APARECIDA TRICHES DIEL

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7285-14.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Espólio de Ivan Luiz Bertol e Outros.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fls.242/243), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a intimação do 

executado João Carlos Diel por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que 

indique a localização dos bens imóveis objeto de penhora na Carta 

Precatória distribuída na Comarca de Paranatinga – MT, sob o nº 

2525-83.2013.811.0044.

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448069 Nr: 3248-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES LEONEL & LEONEL LTDA ME, GILSON 

ALVES LEONEL, DULCIENE DE OLIVEIRA ACOSTA LEONEL

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3248-02.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Alves Leonel & Leonel Ltda Epp e Outros.

 Vistos, etc...

BANCO BRADESCO S.A., via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de ALVES LEONEL & LEONEL 

LTDA EPP, GILSON ALVES LEONEL e DULCIENE DE OLIVEIRA ACOSTA 

LEONEL, devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito à (fl.131), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 283446 Nr: 6962-19.2001.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°6962-19.2001

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executado: Luiz Fernando Heitor Duarte.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fls.230/231), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

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

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294035 Nr: 8646-42.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°8646-42.2002

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executada: Gisleia Serra de Oliveira.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da executada (fl.320), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 404667 Nr: 430-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, MARIO CARDI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBECY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, THAISA AZEVEDO - OAB:MT/8747, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 430-82.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Ussiel Tavares da Silva Filho e Mario Cardi Filho.

Executado: Albecy Rosa da Silva.

 Vistos, etc...

 Considerando os termos do petitório de (fl.144), hei por bem em deferir o 

pedido e via de consequência, determino a intimação da parte executada 

por edital (artigo 275, §2º, CPC), para que cumpra a obrigação, conforme 

decisão de (fl.83).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405882 Nr: 1581-83.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ANTONIO KULEVICZ

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413456 Nr: 9165-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GALEANO DE OLIVEIRA, 

MARINETE BARBOSA ALVES, VALDEMIR ALVES DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9165-07.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Salvador Galeano de Oliveira e Outros.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados 

(fls.310/311), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 415713 Nr: 11404-81.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO 

JOSE KULEVICZ

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11404-81.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Terezinha Sobral Kulevicz e Ricardo José Kulevicz.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.147/verso), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação do executado 

Ricardo José Kulevicz por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 

257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.
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Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à parte 

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417972 Nr: 426-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI, CLAUDINEIA MARQUES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº426-11.2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Duilio Piato Junior.

Executados: Donna Comércio de Alimentos Ltda Me e Outros

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados 

(fls.256/259), conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418052 Nr: 518-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

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

OAB:OAB/MT3719

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº518-86.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sul de 

Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Executado: Florisvado José Brigliadori.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fls.259/260), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 331-30.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LEAO MUNIZ

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTSON LINS CARDOSO - 

OAB:104393/MG, WELTON MAGNO DO VALE ALCÂNTARA - 

OAB:52.933/MG

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°331-30.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Valor Empreendimentos e Participações Ltda.

Executado: Christiano Leão Muniz.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome do executado (fl.439), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2649-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, VALDIR APARECIDO 

GULLI

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2649-83.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT.

Executados: Roque Willians Viola e Outro.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome dos executados 

(fls.476/477), conforme se verifica pelo extrato em anexo.

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

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268254 Nr: 5197-86.1996.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SOARES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JORGE ARAUJO 

HINRICHSEN - OAB:RJ/117.851, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 

7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

manifeste sobre o petitório de fls. 151/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268255 Nr: 9784-88.1995.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI SOARES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO JORGE ARAUJO 

HINRICHSEN - OAB:RJ/117.851

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

(cinco)dias, manifeste sobre o petitório de fls. 185/194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5367 Nr: 231-51.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, ASTROLINO 

ANTUNES DE SOUZA, EGON STROBEL, PERCILIO PERGO, JOAO CARLOS 

DIEL

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suplementação do prazo 

conforme retro requerido. Transcorrido o prazo, proceda-se a exequente 

a devida manifestação nos autos, independentemente de intimação, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435153 Nr: 3820-89.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCAÇAR

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

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, proceda-se a exequente a devida 

manifestação nos autos, independentemente de intimação, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406868 Nr: 2585-58.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE CASTRO CONCEICAO, CELIO 

ANTONIO CARVALHO

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2585-58.2008

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Elisete Castro Conceição e Célio Antonio Carvalho.

 Vistos, etc...

BANCO BRADESCO S.A., via seu bastante procurador, ingressou neste 

juízo com a presente ação em desfavor de ELISETE CASTRO CONCEIÇÃO 

e CELIO ANTONIO CARVALHO, devidamente qualificados.

Após o seu devido processamento, a parte exequente requereu o 

arquivamento do feito à (fl.137), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Analisando a questão posta à liça, verifico que a mesma é pertinente, pois, 

decorrido o prazo determinado de (1) um ano, sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo (artigo 921, inciso III, §2º).

Eis o que dispõe o artigo 921, §2º e §3º do Código de Processo Civil:

 "Suspende-se a execução:

 § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Assim, à luz do comando do artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451356 Nr: 6535-70.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora a retirar o edital em (10) dez dias e providenciar 

sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441407 Nr: 10077-33.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FAVRETTO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente, para manifestar-se nos autos quanto à 

certidão do oficial de justiça de fl.221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716831 Nr: 12237-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELVA KLEY SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER MORAES DA SILVA, VALDIR CORREIA, 

VANUSA DORNELLES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/MT

 Do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar-se do 

Petitório fe fls. 228/253.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716995 Nr: 12402-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO FRANCISCANA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - MIFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAINE MIRELLE OLIVEIRA TABORDA, ELENICE 

PINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 Dos Advogados das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se do Petitório de fls. 180/182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721678 Nr: 2699-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUEL SOUZA LIMA - 

OAB:15.749/GO

 Intimação do advogado da parte requerida, para requerer o que de direito, 

em razão do retorno do autos do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934069 Nr: 6132-23.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA MARAN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES 

LTDA, MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

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

OAB:OAB/MT3719

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

proceda ao preparo e distribuição da deprecata expedida nos autos fl. 63, 

devendo comprovar sua distribuição no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814918 Nr: 1180-06.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL BATISTA DOS SANTOS, ZULINEIDE DA SILVA 

RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL- PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARÃES 

MARTINS - OAB:OAB/RS 51.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:OAB/DF 16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37007, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:OAB /DF14.517

 Intima-se os advogados das partes, para manifestar-se quanto a 

complementação do laudo pericial fls.234/236

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818131 Nr: 2259-20.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA, ALCIONE RIBEIRO 

BARRETO DELGUINGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 Por corolário natural, JULGO PROCEDENTE a denunciação à lide a fim de 

capacitar a denunciante VR VEÍCULOS LTDA, ao direito de regresso 

contra a denunciada ALCIONE RIBEIRO BARRETO DELGUINGARO, para 

ver-se ressarcida do que despendeu, bem como condenar a denunciada 

ao pagamento das custas 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., 28 de fevereiro 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805304 Nr: 16399-93.2015.811.0003

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

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.85/88) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: 

ao advogado da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Nesta data fora removida a restrição de (fl.60), via ‘Renajud’, 

conforme extrato em anexo.Por fim, intime-se pessoalmente a parte 

exequente, para que no prazo de (10) dez dias, recolha as custas 

remanescentes ante a alteração do valor da causa, sob pena de 

extinção.Deverá a serventia proceder a conversão do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 810928 Nr: 18215-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO FENO TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

MICHELLI REESE HEIN, JOSE VITOR SOBRINHO

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18215-13.2015

Ação: Busca e Apreensão

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

de Mato Grosso – Sicredi Sul MT.

Réus: Rodo Feno Transportadora Ltda Me e Micheli Reese Hein.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.126), hei por bem em determinar a 
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intimação da parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 798, inciso I, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 811163 Nr: 18296-59.2015.811.0003

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE HENRIQUE GUEDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, acolho a emenda de (fls.84/86) e determino a citação da parte 

executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, 

efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15)Com amparo 

no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da 

Lei nº 13.105/15).Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, 

o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15)Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimada a executada: 

ao advogado da executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15)Cientifique-se a executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15)Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que no 

prazo de (10) dez dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção.Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790123 Nr: 10293-18.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FERREIRA ALVES SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CARVALHO, CRISTHIAN WILLIAN 

GOUVEIA ALVES, JORGE AMERICO TAVARES CARVALHO, CRISTIANE 

CHAGAS, EDVAN SOUZA LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10293-18.2015

Ação: Cobrança

Autor: Amauri Ferreira Alves Sousa.

Réus: Imobiliária Carvalho Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.133), os réus Edvan Souza Lima 

Carvalho e Jorge Américo Tavares Carvalho, foram devidamente citados e 

não contestaram a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 771001 Nr: 2663-08.2015.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Posto isto, defiro o pedido de (fls.232/237), para converter a ação de 

execução para entrega de coisa incerta em “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA”, acolhendo o valor do crédito em R$14.660.370,40 

(quatorze milhões e seiscentos e sessenta mil e trezentos e setenta reais 

e quarenta centavos), ficando assim homologada a liquidação neste 

valor.Ademais, consigno que foram excluídos os honorários fixados na 

decisão de (fl.46), uma vez que os arbitrados na presente conversão 

substituem o anterior.(...)Deste modo, efetuem as necessárias anotações, 

inclusive no Distribuidor, e retifiquem a autuação e registros 

cartorários.Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três 

dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 

13.105/15)Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15).Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15)Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15.Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15)Cientifiquem-se os 

executados para que, querendo, ofereçam embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15)Após, cumpridas as determinações 

supra e, transcorridos os prazos estabelecidos, dê-se vista à parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768911 Nr: 1673-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTA a presente “Medida Cautelar de 

Arresto” promovida por ADRIANA AGRÍCOLA LTDA, em desfavor de 

LEANDRO MUSSI E CAREN BERGAMASCHI MUSSI, com qualificação nos 

autos, e o faço com amparo no na forma do artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil, em consequência, libere-se a caução em favor da parte 

autora, mediante as cautelas de estilo.Em consonância com os princípios 

da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade, condeno os réus ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na forma do artigo 85, §8º do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado e após pagas as custas 

devidas,  se houver ,  arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.Dr. Luiz Antonio 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758324 Nr: 12330-52.2014.811.0003

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RODRIGO PAULINO FODRA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..) Assim, à luz do comando do artigo 921, inciso III e §§ do Código de 

Processo Civil, aguarde-se em cartório, pelo prazo máximo de (1) um ano, 

e, decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para manifestação no 

prazo legal.Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de fevereiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 729684 Nr: 10337-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D SBORCHIA E CIA LTDA, JOAO CARLOS SBORCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO 

VERMELHO LTDA, WAGNER CARDOSO DE SOUZA, LUZIA DA SILVA 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10337-08.2013

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: D Sborchia e Cia Ltda.

Representante: João Carlos Sborchia.

Executados: Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda e Outro.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.386), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a citação do executado Wagner 

Cardoso de Souza por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 

257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

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

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

 Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707127 Nr: 1878-51.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA, 

SILVIA ELOIZA RODRIGUES, CARLOS CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

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

44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1878-51.2012

Ação: Ordinária Condenatória

Autor: Banco do Brasil S.A.

Réus: Abastecedora Rio Vermelho Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.164), o réu Carlos Cesar de Oliveira 

fora devidamente citado e não contestou a ação.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737364 Nr: 235-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEM RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA, 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNCIPIO DE 

RONDONOPOLIS MT, MARIO SERGIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 235-87.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Agência de Fomento de Estado de Mato Grosso S.A.

Executados: Arlem Rodrigo Rodrigues de Almeida e Outro.

Vistos, etc...

Pelo que se verifica da certidão de (fl.83), o executado Arlem Rodrigo 

Rodrigues de Almeida fora devidamente citado e não embargou a ação, 

bem como, não efetuou o pagamento do débito.

Assim, com fulcro no inciso II e no parágrafo único do artigo 72 do Código 

de Processo Civil, nomeio Curador Especial o Defensor Público, o qual 

deverá ser intimado para apresentar defesa.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em 

(10) dez dias, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723170 Nr: 4163-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA IZABEL UNAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA FARIA OLIVEIRA, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, menifestar-se do 

Ofício de fls. 375/377.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706465 Nr: 1180-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TEMOSTENES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIK MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - 

OAB:17130/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente, para requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014857-81.2019.8.11.0003

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:

RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014857-81.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamento S/A. Réu: Rhafael Jean Salvador Sidloski. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de RHAFAEL JEAN SALVADOR SIDLOSKI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

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

a inicial de (ID 26964153). Considerando-se a documentação juntada que 

comprova a mora do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos 

termos do § 1º do artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada 

pela Lei n. º 10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada 

a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante 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 (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 02 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011992-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

MERTHO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA OAB - MT18224-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENTA DA SILVA (REU)

KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011992-85.2019 Ação: Cobrança de Aluguéis Autores: Fernando 

César Corrêa da Costa e Outro. Ré: Kellita Kristiny da Silva Santos. Vistos, 

etc. Considerando que na peça vestibular consta que o autor é servidor 

público (técnico judiciário), determino a intimação da parte autora, através 

de seu bastante procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias carrear aos 

autos a última declaração de imposto de renda dos demandantes, sob 

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

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

cumpra-se. Roo-MT, 02 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013806-35.2019.8.11.0003

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:

DOMINGOS LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013806-35.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – 

Sicoob Cerrado MT. Executado: Domingos Lopes da Silva. Vistos, etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO 

MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT, pessoa jurídica de direito 

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

Título Extrajudicial” em desfavor de DOMINGOS LOPES DA SILVA, com 

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

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (fls.94/95 

ID 26555421 e ID 26555422). Cite-se o executado, para que no prazo de 

(03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, 

da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral 

pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será 

reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o 

pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 

13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 02 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013901-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIELEN CAMARGO DE ALMEIDA AZEVEDO OAB - 034.674.711-29 

(REPRESENTANTE)

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013901-65.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: 

Karolaynny Camargo da Silva Azevedo. Representante: Cassielen 

Camargo de Almeida. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. KAROLAYNNY CAMARGO DA SILVA AZEVEDO, menor 
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impúbere, representada por sua genitora CASSIELEN CAMARGO DE 

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

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Primeiramente, considerando os documentos acostados aos autos, hei por 

bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). 

Considerando o fato de que a presente ação versa sobre cobrança de 

seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo automotor e, 

ciente de que é de conhecimento público que a seguradora que integra o 

polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula acordo, 

somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não designar a 

audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de Processo 

Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do Código de 

Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

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

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

autora para impugnar, querendo. Vista ao Ministério Público (art. 178, II, 

CPC), após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000586-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SCHEUER (REQUERENTE)

BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1000586-67.2019 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autores: 

Wolney Scheuer e Outra Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... WOLNEY 

SCHEURER e BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER, com qualificação nos 

autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos 

autos. Devidamente citada, apresentou contestação, arguindo preliminar. 

Houve impugnação. Foi determinada especificação das provas, tendo a 

parte autora requerido o julgamento antecipado da lide; e, a parte ré, a 

produção de provas, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando 

a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil. A preliminar elencada pela 

ré, qual seja: inépcia da inicial não tem como prevalecer, senão vejamos. A 

propósito, registra-se que, nos termos do parágrafo único, do artigo 330 

do Digesto Processual, a exordial somente não estará apta à pretensão 

jurídica perseguida em juízo quando "lhe faltar pedido ou causa de pedir; 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for 

juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si". Sobre 

o tema preleciona Joel Dias Figueira Júnior: "Diz que a petição inicial é 

inepta quando maculada por vício insanável, capaz de impossibilitar a 

consecução dos fins a que se destina a exordial. Sem aptidão alguma, 

portanto, será a peça inaugural, porquanto inçada de vícios essenciais ou 

de fundo, nos moldes definidos pelo próprio art. 295 em seu parágrafo 

único, que a considera inepta quando: a) faltar-lhe o pedido ou a causa de 

pedir; b) da narrativa dos fatos não decorrer logicamente o pedido; c) o 

pedido for juridicamente impossível; d) contiver pedidos incompatíveis 

entre si" (Comentários ao Código de Processo Civil, RT, vol. IV, tomo II, p. 

163). Do mesmo teor, os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery: "Outra causa de inépcia é a falta de conclusão 

lógica, comparada com a narração. A petição inicial é um silogismo 

composto da premissa maior, premissa menor e da conclusão. Narrando o 

autor uma situação e concluindo de forma ilógica relativamente à narração, 

tem-se a inépcia da petição inicial, pois a conclusão deve decorrer 

logicamente da premissa menor subsumida à maior. Não se pode narrar, 

por exemplo, um fato que nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento 

do contrato" (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual 

civil extravagante em vigor, RT, 6ª ed., p. 648). Compulsando-se os autos, 

extrai-se facilmente que os fatos que ensejaram a propositura da 

demanda consistem: “Os Autores acima qualificados vinham de mudança 

do Estado de São Paulo para Primavera do Leste/MT, em seu veículo 

particular se encontrava os requerentes e um filho acompanhando o 

caminhão baú que estava com o motorista e o outro filho dos requerentes 

e que transportava seus pertences, quando na altura do Posto de 

Combustível, trevo BR-364 e BR-163, saída de Rondonópolis/MT sentido 

SP, o caminhão baú passava por baixo da rede elétrica de alta tensão ali 

existente, momento em que um poste plantado ao lado da rodovia caiu 

deitando a rede sobre o caminhão”.- (grifamos – fl.04 – Id 17518240)”, 

experimentando danos material e moral. Nota-se que também se 

encontram presentes no petitório de ingresso todos os requisitos 

elencados pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, sendo de 

fácil compreensão a pretensão deduzida em Juízo, devendo-se ressaltar 

que a extinção prematura do feito, se a fundamentação se refere a esses 

aspectos, ainda que não se verificassem os requisitos cuja presença ora 

se constata, não seria consentânea com a boa aplicação do direito, haja 

vista a necessidade de ser oportunizado à parte a emenda da inicial, com 

a sua devida adequação, nos termos do artigo 321 da legislação citada. 

Dessa forma, entendo que os autores trouxeram à causa de pedir e o 

pedido da ação, que se mostra juridicamente possível, mormente estando 

a peça de ingresso embasada nas disposições constantes do Código de 

Processo Civil, havendo coerência lógica entre os fatos e fundamentos 

jurídicos propostos, razão pela qual, rejeito-a. Para o desate da questão, 

entendo que a prova oral é suficiente, assim, designo o dia 28 de abril 

2019, às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço 

com amparo no artigo 357 do Código de Processo Civil. 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. Rondonópolis-Mt, 02 de março de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002447-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002447-59.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Heliomar 

Correa da Silva Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... HELIOMAR 

CORREA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13 de março de 2016; que, 

sofreu lesões no membro inferior, deixando-o com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal, 

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$ 

14.116,80 (quatorze mil, cento e dezesseis reais, oitenta centavos), 

pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente 

citado, apresentou contestação, onde procura rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelo autor, dizendo que a pretensão levada a efeito pelo 

autor não tem como prevalecer, devendo a ação ser julgada improcedente, 

com a condenação do mesmo nos ônus da sucumbência. Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi nomeado 

perito. Submetido à perícia, sobreveio o laudo, havendo manifestação das 
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partes, 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 produzida dá suporte a um seguro desate da questão, 

por isso, passo ao julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, 

agarra-se o réu, no argumento de que a parte autora não cumpriu com a 

determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer 

laudo pericial com fincas a comprovar sua invalidez, o que seria 

fundamental para alcançar sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De 

forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, ao menos em parte, 

senão vejamos: O autor foi submetido à perícia médica, tendo o senhor 

perito informado que há invalidez parcial e permanente, o que é o bastante 

para fazer jus ao benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazo dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei". Destarte, se o veículo ou sua seguradora não 

forem identificados, ou não tiver sido feito o seguro, ou este estiver 

vencido na data do fato, a vítima continuará a ter direito à indenização, 

acionando qualquer uma das sociedades seguradoras que 

obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o sistema de 

seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da universalidade da 

cobertura a todas as vítimas, independentemente da situação do causador 

do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social decorre do simples fato 

de que ao se colocar um veículo em circulação já se tem "uma perspectiva 

de riscos provocadores de acidente. E diante da inevitabilidade de certos 

acontecimentos, a realidade obrigou a se procurar uma solução. Daí que o 

risco acompanha a circulação dos carros" (Arnaldo Rizzardo, A 

reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT p. 153). Sabe-se que o 

seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos pessoais, compreendendo as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, de acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais de obrigação 

imperiosa imposta ao consórcio de seguradoras, conforme desponta do 

art. 7º da Lei nº 6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a 

obrigação de seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado 

o direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do 

acidente, vez que o risco é componente natural do contrato de seguro, 

quanto mais o obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, 

participantes do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, 

valores destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática no platô tibial 

esquerdo, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.189/189 – 

Id 25826630), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 50% (cinquenta por cento). Logo, pode-se 

concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato 

que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de 

indenização referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após 

o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei 

nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório 

DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, 

sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: 

"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, 

constata-se que o acidente ocorreu em março de 2016, conforme Boletim 

de Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito 

anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização, em caso de invalidez permanente. Sobre o 

assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO- 

DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM 

CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 

CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do 

artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o acesso incondicionado ao 

Poder Judiciário, desnecessário se mostra o esgotamento da via 

administrativa para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. O 

valor da indenização do seguro obrigatório, com a edição da MP 340/2006 

convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à R$13.500,00, nos termos do 

seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, 

Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). Dessa forma, quanto à indenização em 

caso de invalidez ou deformidade permanente, a norma legal possibilita a 

gradação por parte da administração, cuja atribuição é regular a atividade 

de seguros de acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os 

acidentes dos quais resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que 

seja observado o princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta 

razoável o pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - 

tanto para o segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, 

quanto para outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, 

por exemplo. Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade 

para o trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 
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da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior esquerdo – joelho -, restando uma 

limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita 

nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 

50% (cinquenta por cento). A indenização, segundo a tabela é de 25% 

(setenta por cento), no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 50% 

(cinquenta por cento), o que equivale R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais, cinquenta centavos). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por HELIOMAR CORREA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, para condená-la ao pagamento da importância de R$1.687,50 (um 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta centavos), devendo incidir 

juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

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

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 29 de fevereiro de 2020.- Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007619-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA TEODORO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007619-45.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Elizabeth da Silva Teodoro Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... ELIZABETH DA SILVA 

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

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: 

“Que, possui contrato de prestação de serviços com a empresa ré 

através da unidade consumidora n° 6/1899261-0; que, em data de 31 de 

agosto de 2018, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

face do não pagamento da fatura do mês de julho/2018; que, no dia 

seguinte 01 de setembro de 2018, um sábado, efetuou o pagamento da 

referida fatura; que, as demais faturas que estão em aberto estão sendo 

questionadas no PROCON; que, o fornecimento só foi restabelecido dias 

depois; que, as faturas no importe de R$ 1.722,47 (um mil, setecentos e 

vinte e dois reais, quarenta e sete centavos), devem ser declaradas 

nulas, eis que foram emitidas por suposta irregularidade no medidor; que, 

o lançamento do nome da autora no cadastro de inadimplentes é ilegal; 

que, a ré transcendeu o exercício regular de seu direito e está a praticar 

ato ilícito; que, pretende consignar o valor de R$ 357,36 (trezentos e 

cinquenta e sete reais, trinta e seis centavos), valor incontroverso, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré em 

danos morais, bem como nos demais encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor der R$ 20.357,36 (vinte mil, trezentos e 

cinquenta e sete reais, trinta e seis centavos), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo 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 pela autora, dizendo: “Que, a autora deixou de 

quitar a fatura referente ao mês de julho/2017, a qual deu motivo à 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na sua residência, 

portanto, quem deu motivo à suspensão foi a autora; que, após detecção 

de irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da autora, 

emitiu fatura; que, não há qualquer ilegalidade na atitude promovida pela 

ré, pois promoveu tão somente o exercício regular de seu direito; que, no 

caso não há que se falar em indenização por danos morais, assim, requer 

a improcedência da ação, 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: a autora requereu produção de provas; e, a 

parte ré, 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. Elizabeth da Silva Teodoro 

aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, porque, segunda a inicial, no dia 31 de 

agosto de 2018, houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora instalada na residência da autora. No dia 01 de 

setembro de 2018, num sábado, efetuou o pagamento da fatura que deu 

ensejo à suspensão, sendo que a empresa ré não efetuou o 

restabelecimento no devido tempo, causando-lhe contratempo. Há fatura 

emitida de forma irregular, no importe de R$ 1.722,47, representante 

recuperação de energia, devendo ser declarada nulidade, eis que à 

revelia da norma, a qual deu azo à inserção do nome da autora no 

cadastro de inadimplentes, por ordem da empresa ré, fatos que dão 

motivos a dar lastro ao dano moral. 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, em parte, 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. Tenho que o corte de 

fornecimento de energia realizado pela empresa ré é ato perfeitamente 

válido, inexistindo qualquer caráter lesivo nesta conduta. Conforme 

documentos acostados aos autos e, inclusive, confessado pelo autor na 

peça exordial, havia inadimplência desta junto à concessionária. 

Ressalte-se que a autora foi notificada acerca de tal dívida, em que tomou 

ciência da possibilidade de vir a sofrer o desligamento do fornecimento de 

energia elétrica. De forma que, entendo que o corte de fornecimento de 

energia, previamente notificado, em função da inadimplência do usuário, 

não é medida que afronta a ordem constitucional e os princípios a ela 

inerentes, como a dignidade da pessoa humana. A falta de pagamento 

acarreta ônus à prestação do serviço, de forma que a interrupção de seu 

fornecimento é medida lícita que, inclusive, encontra respaldo na 

legislação específica. Também não há falar em ofensa ao Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, tendo em vista que não se considera a 

suspensão do fornecimento ato que exponha o usuário ao ridículo, como 

também não é hipótese de descontinuidade da prestação do serviço 

público, sendo tal prática amparada por lei. Ademais, os argumentos 

levados a efeito pela autora de que o restabelecimento somente ocorreu 

após o deferimento da liminar, não tem pertinência e nem prova de tal, uma 

vez que a autora não carreou aos autos nenhuma prova no sentido de 

que tenha procurado a empresa ré para que esta efetuasse o 

restabelecimento, um protocolo e/ou outro documento qualquer, apenas 

alegou, razão pela qual, não há que se falar em indenização. Fatura 

eventual e inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes. 

Inicialmente, verifica-se que o ato da empresa ré de cobrar pela energia 

elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo constatada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal anormalidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que a cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a análise da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 
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enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 456/2000 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao 

consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não 

podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento 

administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto 

ilícito. O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a 

autora é responsável pelo débito no valor de R$ 1.722,47 (um mil, 

setecentos e vinte e dois reais, quarenta e sete centavos) , cobrado na 

fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no 

medidor de consumo da autora. Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se 

que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado no dia 25 

de abril de 2018, no qual consta que o referido equipamento 

encontrava-se “medidor retirado para aferição.” (fl.68 – Id 15230162), 

sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pelo 

INMETRO. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora da autora, verifico da análise dos termos de ocorrência e 

inspeção (TOI) juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação 

da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da 

resolução n. 414/2010 da ANEEL. A propósito o termo de ocorrência e 

inspeção colacionado aos autos não possui a data em que seria realizada 

a análise técnica em laboratório. É certo que a empresa ré colacionou os 

documentos, todavia, não menos certo é que a autora não fora 

cientificada conforme determina a norma. Assim, não havendo informação 

de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não 

foi possibilitado à autora tomar conhecimento do procedimento, tampouco 

impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada 

de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade 

consumidora da autora apresentava algum defeito. Considerando que a 

perícia realizada no medidor de consumo da autora foi realizada de forma 

unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se 

falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de 

não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A ré insiste 

em que os procedimentos por ela adotados para a constatação de 

irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, 

obedecendo às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

dizendo que a inspeção local à unidade consumidora não foi 

acompanhado pelo autor, uma vez que ausente, tendo ele recebido as 

informações necessárias sobre os procedimentos, de modo que 

respeitado o contraditório e ampla defesa. Reafirma que foi comprovado 

que existia irregularidade no equipamento de medição instalado no imóvel 

do autor e que, em razão desta, houve significativo prejuízo no 

faturamento da energia, justificando, assim a recuperação do consumo 

não registrado. E que o equipamento estava com desvio de energia no 

ramal de entrada, indicando evidente interferência no medidor e prejuízo 

no registro da energia consumida, daí porque a cobrança discutida na 

ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a 

energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida. Na 

hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora 

não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi 

realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos 

cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por 

escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 

414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data 

em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços 

argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, 

olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a 

perícia. Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o entendimento de 

que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela 

Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente 

aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) 

continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em 

análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando 

regularmente ao poder judiciário inúmeras ações 

declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças. Sobre o 

tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “a jurisprudência desta 

Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de 

débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada 

unilateralmente pela concessionária” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 

999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 

03/05/2017). No mesmo sentido, a jurisprudência do nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE 

PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA 

NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA 

JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO 

MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA 

CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – 

R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, 

ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade 

consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando 

geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 

38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO 

DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É 

indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há 

elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação 

para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao 

se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de 

Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de 

provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, 

sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor 

encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é 

suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de 

indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a 

dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não 

comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE PAGO – 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 – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATADA 

SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. Sendo 

vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o 

termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na 

data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao 
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evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de 

responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à 

citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual 

(CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja 

na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo 

pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017) Não obstante 

conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº. 682.242 – Id 

15230162 que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis 

com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos 

autos documento que comprove que a autora tinha ciência da data e local 

em que seria realizada a perícia. Em sendo assim, o caminho a ser trilhado 

é da procedência da ação da declaratória. Quanto ao pedido de 

indenização em face do lançamento do nome da autora no cadastro de 

inadimplentes, onde informa que “A realidade é que a situação 

apresentada na presente ação já transcendeu esta barreira, razão pela 

qual a parte autora busca uma devida reparação por todos os danos, 

aborrecimentos, transtornos causados pela ré, que agem com total 

descaso com seus clientes” (fl.07 ID-15997308 - grifamos), não tem como 

prevalecer. É sabido que as empresas e instituições financeiras podem 

levar o nome do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o 

devedor não honrar o compromisso na data aprazada, inclusive 

cadastrá-lo em outros registros de restrição de crédito é o caso do 

exercício regular de um direito, mesmo causando constrangimento ou dor 

psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, vez que acobertadas 

pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, entretanto, é sabido também 

que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele feito com desvio de sua 

função natural, para transformar-se em veículo do único propósito de 

lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, enquadra-se na 

hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, acarretando para o agente 

o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao ofendido. No caso 

posto à liça, tinha a empresa ré, em suas mãos, uma fatura de energia 

elétrica no valor de R$ 1.722,47 (um mil, setecentos e vinte e dois reais, 

quarenta e sete centavos), com vencimento para o dia 30 de abril de 2018, 

a qual não fora quitada, em sendo assim, a ré lançou o nome da autora no 

cadastro de inadimplentes, no exercício regular, pois, até então, havia 

regularidade, sendo que a sua inexigibilidade ocorreu quando da prolação 

desta decisão, portanto, não há que se falar em ilegalidade. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por 

ELIZABETH DA SILVA TEODORO, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

para o fim declarar inexistente o débito representado pela fatura no 

importe de R$ 1.722,47 (um mil, setecentos e vinte e dois reais, quarenta e 

sete centavos), com vencimento para o dia 30 de abril de 2018, ratificando 

a decisão de (fls. 116/119– ID 15234881). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa. Uma 

vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora 

e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, 

do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão 

as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade 

de justiça concedida à autora da ação, na forma do § 3º, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de março 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 

1004932-95.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Antonio 

Miguel Fontes Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.185/192 – Id 26017967), não havendo manifestação do embargado 

(fls.196 – Id 28547338), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 
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jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a multa 

de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.175/183 – Id 25695877), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março 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 

1002679-37.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Karina Kely 

Alves do Carmo Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.202/205 – Id 25846178), não havendo manifestação da embargada 

(fls.208 – Id 28547313), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 
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Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a multa 

de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.189/200 – Id 25597790), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002353-77.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Cristiane 

Benevides Alves Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.183/185 – Id 26134062), havendo manifestação da embargada 

(fls.189/197 – Id 26683615), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 
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constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a multa 

de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.170/181– Id 25712837), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004003-96.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Raelen 

Moraes de Souza Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.233/235 – Id 26116516), não havendo manifestação da embargada 

(fls.239 – Id 28551300), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a multa 

de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 
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atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.220/231– Id 25548530), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003908-32.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Embargante: 

Leandro Mrozinski Embargada: Energisa Mato Grtosso Vistos, etc... 

LEANDRO MROZINSKI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos 

narrados no petitório de (fl.340/355 – Id 24153366), havendo manifestação 

da embargada (fls. 377/379 – Id 27589933) vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código 

de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Pois bem. 

Publicada a decisão inicial, peticionara o embargante, alegando que muito 

embora tenha sido julgada improcedente o pedido de reconvenção, não 

foram arbitrados o honorários. A decisão contém, efetivamente, erro 

material constatável ictu oculi, provida de digitação, pois, deveria constar a 

condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência, como frisado 

na sentença (fl.337 – Id 23864772), in verbis: “deve o pedido ser rejeitado 

de plano, arcando com os encargos da sucumbência”. Assim, declaro o 

erro material existente na decisão, cujo item do dispositivo passa a ser 

“Por corolário natural, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção 

proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos 

regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das 

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

por cento), sobre o valor dado à reconvenção. . Na parte que não foi 

objeto da correção, permanece a decisão como lançada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo Procedente os presentes 

embargos de declaração intentados por LEANDRO MROZINSKI, com 

qualificação nos autos, para aclarar a sentença, a qual passará a ser 

“JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela 

ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, todos regularmente 

qualificados nos autos, condenando-a no pagamento das custas 

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

cento), sobre o valor dado à reconvenção”. Na parte que não foi objeto da 

correção, permanece a decisão como lançada.. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,02 de março 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 

1002166-69.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Maria 

Neuraci Silva Wagner Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.233/235 – Id 26116516), não havendo manifestação da 

embargada (fls.157/165 – Id 26285346), havendo manifestação da 

embargada (fls.169/174 – Id 26899610), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 
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deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por TELFÔNICA BRASIL S/A, assim, via de 

consequência, imponho a embargante a multa de 1% (um por cento), 

sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ-2ª T. REsp 

613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do 

Código de Processo Civil, mantendo a decisão de (fls.150/155– Id 

25912692), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008804-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008804-21.2018 Ação: Indenização Autora: Maria José de Souza Pinto 

Ré: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A Vistos, etc... 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com 

“Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de 

(fls.198/200 – Id 26643232), havendo manifestação da embargada 

(fls.204/206 – Id 28796657), havendo manifestação da embargada 

(fls.169/174 – Id 26899610), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é 

importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento 

jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de 

declaração prestam-se para complementar ou aclarar as decisões 

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 
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como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a 

multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.1587/194– Id 26519551), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005518-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIRLEY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005518-35.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Oxirley 

Ferreira de Souza Ré: Telefônica Brasil S/A Vistos, etc... TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fls.190/198 – Id 26853267), havendo manifestação da 

embargada (fls.205/209 – Id 27452975) vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

comigo que não há nenhum ponto obscuro, omissão ou contradição, 

devendo ser mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso 

que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração 

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

Humberto Gomes). De outro norte, verifica-se de forma cristalina que a 

embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no 

§ 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé 

deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com 

dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. Assim, a referida 

penalidade se aplica ao demandante que se utiliza de procedimentos 

escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou 

impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, 

descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de 

Processo Civil. Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código 

de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente 

protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

dois por cento sobre o valor atualizado da causa". Sobre o tema, leciona 

Theotônio Negrão que "os embargos declaratórios devem ser encarados 

como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A multa 

cominada no art. 535, parágrafo único, do CPC reserva-se a hipóteses em 

que se faz evidente abuso (RSTJ 30/378)" (Código de Processo Civil, 38. 

ed., Saraiva, 2006, p. 668). Neste contexto, o que vejo é que não há as 

supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro 

inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando 

quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que 

prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. Portanto, o que vejo é 

que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal 

como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo 

que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, 

não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual 

recurso. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ 

RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - 

SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - 

CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS 

REJEITADOS - 1- Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios 

em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de 

cabimento do recurso - Omissão, contradição ou obscuridade -, 

delineadas no art. 535 do CPC. 2- A rediscussão, via embargos de 

declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de 

alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o 

teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte 

Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem 

prosperar. 3- O vício que autoriza os embargos de declaração é a 

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o 

entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na 

instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 4- Tratando-se de 

mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo 

que as questões apontadas como omitidas foram clara e 

fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são 

manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5- Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - (2010/0217604-0) 

- 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 16.05.2011 - p. 419). 

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e 

necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que 

efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma 

constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem 

tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser 

aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já 

que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do 

julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições 

declinadas pelo art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Mesmo para 

fins de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração 

deve adequar-se ao disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. 

Ademais, em havendo recurso de apelação, talvez a embargante obtenha 

o que pretende nesta via. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, assim, via de consequência, imponho a embargante a 

multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser 

atualizado (STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 

1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, mantendo a decisão de 

(fls.183/188– Id 25472584), em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 01 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000228-73.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusula 

Embargante: Rafael Henrique Silva de Rezende Embargada: N. C. Imóveis 

Ltda Vistos, etc... RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara com 

“Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de (fl.148/153 

– Id 20769856), havendo manifestação da embargada (fls.157/161 – Id 

24361568) vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

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

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

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

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

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

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

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

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

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

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

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

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

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

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

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

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

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

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

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

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

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

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

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

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

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

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

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

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

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

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

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

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

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

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

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

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

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

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE, assim, 

via de consequência, mantenho a decisão (fls.141/146 – Id 20611771), em 

sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,02 de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002012-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAH ZANGARI MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES OAB - MT10819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002012-17.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Toyota do 

Brasil S/A Ré: Dinah Zancari Mattos Vistos, etc... DINAH ZANCARI 

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

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fl.148/153 – Id 20769856), havendo manifestação da 

embargada (fls.157/161 – Id 24361568) vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

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

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

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

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

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

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

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

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

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

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

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

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

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

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

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

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

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

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

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por DINAH ZANGARI MATTOS, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fls.149/156 – Id 25549109), em sua 

íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,02 de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010176-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010176-39.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A Réu: Donizete Almeida da Silva Vistos, etc... DONIZETE ALMEIDA DA 

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

ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados no 

petitório de (fl.163/168 – Id 25469928), havendo manifestação da 

embargada (fls.172/173 – Id 273341104) vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso 

ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os 

embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

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

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

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

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

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

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

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

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

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

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

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

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

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

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

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

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

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

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

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

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

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

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

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

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

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

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 41 de 545



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

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

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

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

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

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

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

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, Julgo Improcedente os presentes embargos de 

declaração intentados por DONIZETE ALMEIDA DA SILVA, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão (fls.149/156 – Id 25549109), em sua 

íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt.,02 de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009184-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO COELHO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009184-10.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A. Réu: Pedro Augusto Coelho Neto. 

Vistos, etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

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

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de PEDRO AUGUSTO 

COELHO NETO, com qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

não cumprira com o determinado no (Id 23016691), conforme certidão de 

(Id 29285695). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

23016691). 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 AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

em desfavor de PEDRO AUGUSTO COELHO NETO, com fulcro no 

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

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora. 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, 02 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003687-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003687-49/2018 Ação: Rescisão Contratual e Restituição de Parcelas 

Pagas Autor: Espólio de Salvador Martins. Representante: Maria Luiza 

Ferreira de França. Réus: Master Construtora e Incorporadora de 

Negócios Imobiliários Ltda e Outras. Vistos, etc. MASTER CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÓLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, ingressou com 

‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.185/194 

– correspondência ID 26325614), mantendo-se a parte adversa às 

(fls.198/199 – correspondência ID 27257972), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os 

embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente 

delimitada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o”. No caso posto à liça, aduz a 

embargante que há omissão, devendo ser provido os presentes embargos 

de declaração. Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para 

mim que a pretensão esposada pela embargante não é pertinente e, à 

evidência, não deve ser acatada. Primeiramente, destaca-se o 

esclarecimento do autor acerca da “omissão”: “Será omissa a decisão se 

houver alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido 

apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar 

algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos 

da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo 

que devia ser examinado” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo 

Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). 

Sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. 

CONTRADIÇÃO. O acórdão analisou de modo adequado a matéria 

submetida à apreciação, não havendo omissões, contradições ou 

obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

28/08/2014). No caso, a omissão arguida não têm nenhuma pertinência, 

pois o que na verdade busca a embargante é adequar a decisão aos seus 

interesses. Acerca do tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode 

tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz 

o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim 

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

Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os embargos não 

merecem acolhimento. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. 
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NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003) 

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 02 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013130-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013130-87.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Jefferson dos Santos. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT. Vistos, etc. JEFFERSON DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, com qualificação nos autos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o determinado 

no (Id 25352377), eis que não carreara aos autos comprovante de 

endereço. É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob 

pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

25352377). 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 JEFFERSON DOS SANTOS, em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, com fulcro no parágrafo 

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

em vista que indefiro a petição inicial. 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, 28 de 

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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006695-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº10006695-97.2019 Ação: Monitória Autor: Odelcio Artur Pannebecker. 

Réu: Nilson Muller. Vistos, etc. ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor de NILSON MULLER, 

com qualificação nos autos. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme 

determinado no (ID 22709813) e certificado no (ID 25790802), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 

do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a 

petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das custas 

inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo 

Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar 

da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Cobrança de Seguro” promovida por 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, com qualificação nos autos, em 

desfavor de NILSON MULLER, com qualificação nos autos, e o faço com 

amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de 

consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte autora. Sem honorários, 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008877-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PENIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE FERNANDES BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008877-56.2019 Ação: Restituição de Valores c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais Autor: Joelson Penido. Réu: Josue Fernandes 

Barbosa. Vistos, etc. JOELSON PENIDO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em 

desfavor de JOSUE FERNANDES BARBOSA, com qualificação nos autos. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora deixara de proceder 

ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no (ID 
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25498228) e certificado no (ID 29084310), vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais” promovida por JOELSON PENIDO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de JOSUE FERNANDES BARBOSA, 

com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, do artigo 

485, do Código de Processo Civil; e, via de consequência, determino o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. 

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

citação da parte contrária. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002738-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA NOGUEIRA (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:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002738-88.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais Autor: Eliana Aparecida Nogueira. Réu: Banco Ole Bonsucesso 

Consignado S/A. Vistos, etc. ELIANA APARECIDA NOGUEIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais” em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A, com qualificação nos autos. Compulsando os autos verifica-se que a 

parte autora deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, 

conforme determinado no (ID 19857712) e certificado no (ID 27157475), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 

o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

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

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais” promovida por ELIANA APARECIDA 

NOGUEIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO OLE 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, e o faço 

com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via 

de consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte autora. Sem honorários, 

haja vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007776-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCY DRYELEN MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007776-52.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Gleycy 

Dryelen Mesquita. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, 

etc. GLEYCY DRYELEN MESQUITA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de 

Liquidação de Sentença” em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado. Outrossim, a parte 

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

entretanto, não cumprira com o determinado no (ID 10824709), conforme 

certidão de (ID 25906747). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se 

de Ação de Liquidação de Sentença, que GLEYCY DRYELEN MESQUITA, 

move em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC). 

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

carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim 

de comprovar a legitimidade ativa (documento comprobatório do 

investimento que pretende ser ressarcida), conforme determinado no (ID 

10824709). Saliente-se que a juntada de documentos atinentes ao feito 

nº0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitara na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco-AC, por si só não comprovam o vínculo entre as partes, 

nem mesmo o valor investido pela autora no esquema operado pela ré. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - caso Telexfree – 

pirâmide financeira – prevenção desta Câmara - ação civil pública 

promovida pelo Ministério Público do Acre e julgada procedente, 

declarando a nulidade dos contratos e determinando o restabelecimento 

ao estado anterior dos prejudicados – liquidação provisória individual que 

é possível, já que o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo – 

autora que pede a liquidação e consequente execução individual, sob 

alegação de que foi uma das prejudicadas pelo esquema ilícito – ação 

julgada extinta, nos termos do art. 485, IV do CPC – ausência de 

comprovação do vínculo e do crédito – precedentes – vínculo contratual 

que até pode considerar-se provado, ante a juntada da tela de sistema do 

back office da apelada, com indicação do nome da apelante – porém, o 

crédito não foi provado, não havendo qualquer indicação do quanto foi 

despendido pela apelante para ingressar no esquema ilícito da apelada – 

prova que cabia à apelante – art. 373, I, do CPC – TJ do Acre que divulgou 

comunicado determinando que os réus na ACP permitissem acesso dos 

prejudicados aos sítio, para consulta apenas – documentos que poderiam 

ter sido juntados pela apelante e não o foram – recurso não provido.” 

(TJ-SP 10202526620168260577 SP 1020252-66.2016.8.26.0577, Relator: 

Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/08/2017, 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

INVESTIDOS PELOS DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE 

LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE 

COTAS NA PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO 
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INDUZ A VERSÃO DO AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. 

EXEGESE DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSC - AC: 

03003492220168240002 Anchieta 0300349-22.2016.8.24.0002, Relator: 

Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 04/07/2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 

LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia 

subjetiva da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem 

propor as liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus 

de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes 

que a petição inicial seja indeferida em razão da inépcia, deve ser 

concedida oportunidade à parte autora para que proceda a sua emenda.” 

(TJ/MG, Apelação Cível n° 1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: 

Estevão Lucchesi, DJe: 12/08/2016) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que 

oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes 

não o comprovara. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por GLEYCY 

DRYELEN MESQUITA, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), com fulcro no art.485, VI, ambos do Código de Processo 

Civil. 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, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007447-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROCK DOUGLAS PEREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDA MARIA PEREIRA NOVAES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007447-69.2019 Ação: Usucapião Extraordinário Autor: Rock Douglas 

Pereira Novais. Ré: Cândida Maria Pereira Novaes. Vistos, etc. ROCK 

DOUGLAS PEREIRA NOVAIS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Usucapião Extraordinário” em 

desfavor de CÂNDIDA MARIA PEREIRA NOVAES, com qualificação nos 

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

as irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no (Id 

22265887), conforme certidão de (Id 27275245). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 22265887). 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 ROCK DOUGLAS PEREIRA NOVAIS, em desfavor de 

CÂNDIDA MARIA PEREIRA NOVAES, com fulcro no parágrafo único, do 

art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista 

que indefiro a petição inicial. 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, 28 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009707-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MARAN PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO (EMBARGADO)

S. R. J. IND. COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009707-22.2019 Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Eloisa 

Maran Pereira. Embargados: S. R. J. Comércio de Peças Ltda e Outro. 

Vistos, etc. ELOISA MARAN PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com o presente “Embargos 

de Terceiro” em desfavor de S. R. J. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, e MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO, com 

qualificação nos autos. Que distribuíra a presente ação em 04.09.2019 de 

forma eletrônica; que, devidamente intimada, a parte embargante noticiara 

nos autos a correta distribuição do feito, em conformidade com o petitório 

de (ID 25452598). É o relatório necessário. D E C I D O: É sabido que os 

embargos de terceiro deverão ser distribuídos por dependência ao juízo 

que ordenou a constrição e autuados em apartados (art.676, CPC). Assim, 

configurada está a inadequação da via eleita, nestes autos, pelo 

exequente. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto 

sem resolução de mérito o processo aforado por ELOISA MARAN 

PEREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de S. R. J. COMÉRCIO 

DE PEÇAS LTDA e MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO, com qualificação 

nos autos, com fulcro no art. 485, I e IV do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem arbitramento de honorários por serem incabíveis à espécie. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015021-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015021-46.2019 Ação: Declaração de Inexistência de Débito Autor: L J 

Lava Jato União Ltda. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Vistos, etc. L J LAVA JATO UNIÃO LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos. Outrossim, 

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

irregularidades, entretanto, não cumprira integralmente com o determinado 

no (Id 26416906), conforme certidão de (Id 29285992). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do 

feito, a parte autora não adotou todas as medidas indispensáveis à 

propositura da demanda, conforme determinado no (Id 26416906). 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 L J LAVA JATO UNIÃO LTDA, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fulcro no 

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

Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte autora. 

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, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009969-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEON LEMES DO PRADO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009969-40.2017 Ação: Usucapião Extraordinário Autor: Thiago de 

Oliveira Gomes. Réu: Adeon Lemes do Prado. Vistos, etc. THIAGO DE 

OLIVEIRA GOMES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação de Usucapião Extraordinário” em desfavor de ADEON 

LEMES DO PRADO, com qualificação nos autos. Outrossim, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

não cumprira com o determinado no (Id 11187799), conforme certidão de 

(Id 29092329). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, 

sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas 

indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 

11187799). 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 THIAGO DE OLIVEIRA GOMES, em desfavor de ADEON 

LEMES DO PRADO, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 485, 

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

inicial. 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, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002855-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DUTRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002855-16.2018 Ação: Cumprimento Provisório de Sentença Autor: 

Banco Rodobens S/A. Ré: Transportadora Dutra Ltda - EPP. Vistos, etc. 

BANCO RODOBENS S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com o presente “Cumprimento 

Provisório de Sentença” em desfavor de TRANSPORTADORA DUTRA 

LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado. Que distribuíra a presente 

ação em 19.04.2018; que, devidamente intimada a tomar as providências 

quanto a redistribuição da presente demanda, quedara-se inerte, 

conforme certidão de (ID. 29103436). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, a parte autora não cumprira com o determinado no 

(ID 13218805). 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 não procedeu com os comandos 

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

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

aforado por BANCO RODOBENS S/A, em desfavor de 

TRANSPORTADORA DUTRA LTDA - EPP, com fulcro no art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil, eis que inadequada a via eleita. Sem custas e 

sem arbitramento de honorários por serem incabíveis à espécie. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013965-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE GERALDO DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE FATIMA TEIXEIRA PARMEGIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013965-75.2019 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Gleiciane Geraldo da Silva e Silva. Executada: Luiza 

Parmegiani. Vistos, etc. GLEICIANE GERALDO DA SILVA E SILVA, com 

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

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em desfavor de LUIZA 

PARMEGIANI, com qualificação nos autos. Outrossim, a parte exequente 

fora intimada, via seu patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, 

não cumprira integralmente com o determinado no (Id 26088375), conforme 

certidão de (Id 28045058). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte exequente 

não adotou todas as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 26088375). 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 GLEICIANE GERALDO DA SILVA E SILVA, em desfavor de 

LUIZA PARMEGIANI, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 485, 

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

inicial. Custas pela exequente, uma vez que não comprovou ser 

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, 28 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005467-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DO VALE CORREIA (AUTOR(A))

MILENA GIRARDI (AUTOR(A))

RODRIGO JORDAO RODRIGUES (AUTOR(A))

RAIMUNDO RODRIGUES LYRA (AUTOR(A))

JAQUELINE SILVESTRE MOREIRA (AUTOR(A))

JAIR MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

SILVIO MARCELINO (AUTOR(A))

JESSICA VARGAS DE OLIVEIRA MARCELINO (AUTOR(A))

JEAN SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

GISLAINE REIS DE SALES (AUTOR(A))

ROGERIO DONIZETI PAVAO (AUTOR(A))

GILBERTO RODRIGUES CERQUEIRA (AUTOR(A))

RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ISRAEL BELCHIOR DE LIMA (AUTOR(A))

ROMULO SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

HEBERT DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDMILSON APARECIDO SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO PAULA DONIZETTE (AUTOR(A))

EVELIN FRANCIANE NERES (AUTOR(A))

DANIEZER DE ABREU RICARDO (AUTOR(A))

CRISTIANO SILVESTRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

DIEGO MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

DAVI DE SOUZA THIBES (AUTOR(A))

MARLON LUCIANO FEILSTRICKER (AUTOR(A))

MARIANA CRISTINA BARBOSA (AUTOR(A))

MAURICIO DOS SANTOS LUCAS (AUTOR(A))

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA GOUVEA PITZER (AUTOR(A))

MARCELO FIGUEIREDO SODRE (AUTOR(A))

MARCELLO LUKAS PRECIOSO (AUTOR(A))

MARCONNY PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

MARCIO COSTA MORAES (AUTOR(A))

LEONARDO FARIA HENRIQUE (AUTOR(A))

VANDA RAMALHO SOUSA (AUTOR(A))

LEONARDO ALVES CAMARGO (AUTOR(A))

TIAGO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS HENRIQUE SILVESTRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VIVIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

LINDOMAR PINHEIRO (AUTOR(A))

VITOR LUIS PAINI (AUTOR(A))

JURANDI DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS GOMES KANAGUSKO (AUTOR(A))

LAURIEL PRODOCIMO BORTOLAS (AUTOR(A))

THIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

LAIS CATARINA LINS (AUTOR(A))

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALVARO MANOEL DA SILVA NETO (AUTOR(A))

CASSIO GOMES GONCALVES (AUTOR(A))

CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

ALEXANDER REIS DE SALES (AUTOR(A))

ALFREDO GOLNIK (AUTOR(A))

ADEMIR MARTINS DE ARAUJO (AUTOR(A))

ADRIANO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA PIMENTEL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER OAB - MG178065 (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA REIS SILVA OAB - MG162979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A (REU)

VALMIR (REU)

ADRIANO (REU)

BENTLEY INVESTIMENTOS LLC (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO (REU)

VANESSA BERGAMIN (REU)

PRISCILLA OLIVEIRA (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119 (REU)

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS (REU)

AGNALDO BERGAMIN DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005467-87.2019 Ação: Ordinária Autores: Ademir Martins de Araújo e 

Outros. Réus: King Investimentos Network e Outros. Vistos, etc. ADEMIR 

MARTINS DE ARAÚJO e OUTROS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de KING 

INVESTIMENTOS NETWORK e OUTROS, com qualificação nos autos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no (Id 

25427471), conforme certidão de (Id 26555032). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 25427471). Como se sabe, para o 

indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da 
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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 ADEMIR MARTINS DE ARAÚJO e OUTROS, em desfavor de 

KING INVESTIMENTOS NETWORK e OUTROS, com fulcro no parágrafo 

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

em vista que indefiro a petição inicial. 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, 28 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005467-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DO VALE CORREIA (AUTOR(A))

MILENA GIRARDI (AUTOR(A))

RODRIGO JORDAO RODRIGUES (AUTOR(A))

RAIMUNDO RODRIGUES LYRA (AUTOR(A))

JAQUELINE SILVESTRE MOREIRA (AUTOR(A))

JAIR MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

SILVIO MARCELINO (AUTOR(A))

JESSICA VARGAS DE OLIVEIRA MARCELINO (AUTOR(A))

JEAN SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

GISLAINE REIS DE SALES (AUTOR(A))

ROGERIO DONIZETI PAVAO (AUTOR(A))

GILBERTO RODRIGUES CERQUEIRA (AUTOR(A))

RODRIGO BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ISRAEL BELCHIOR DE LIMA (AUTOR(A))

ROMULO SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

HEBERT DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

EDUARDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDMILSON APARECIDO SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO PAULA DONIZETTE (AUTOR(A))

EVELIN FRANCIANE NERES (AUTOR(A))

DANIEZER DE ABREU RICARDO (AUTOR(A))

CRISTIANO SILVESTRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

DIEGO MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

DAVI DE SOUZA THIBES (AUTOR(A))

MARLON LUCIANO FEILSTRICKER (AUTOR(A))

MARIANA CRISTINA BARBOSA (AUTOR(A))

MAURICIO DOS SANTOS LUCAS (AUTOR(A))

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA GOUVEA PITZER (AUTOR(A))

MARCELO FIGUEIREDO SODRE (AUTOR(A))

MARCELLO LUKAS PRECIOSO (AUTOR(A))

MARCONNY PEREIRA COELHO (AUTOR(A))

MARCIO COSTA MORAES (AUTOR(A))

LEONARDO FARIA HENRIQUE (AUTOR(A))

VANDA RAMALHO SOUSA (AUTOR(A))

LEONARDO ALVES CAMARGO (AUTOR(A))

TIAGO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS HENRIQUE SILVESTRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

VIVIAN OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

LINDOMAR PINHEIRO (AUTOR(A))

VITOR LUIS PAINI (AUTOR(A))

JURANDI DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JOAO CARLOS GOMES KANAGUSKO (AUTOR(A))

LAURIEL PRODOCIMO BORTOLAS (AUTOR(A))

THIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

LAIS CATARINA LINS (AUTOR(A))

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ALVARO MANOEL DA SILVA NETO (AUTOR(A))

CASSIO GOMES GONCALVES (AUTOR(A))

CARLOS LANDOALDO VENTURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

ALEXANDER REIS DE SALES (AUTOR(A))

ALFREDO GOLNIK (AUTOR(A))

ADEMIR MARTINS DE ARAUJO (AUTOR(A))

ADRIANO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA PIMENTEL PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER OAB - MG178065 (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA REIS SILVA OAB - MG162979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A (REU)

VALMIR (REU)

ADRIANO (REU)

BENTLEY INVESTIMENTOS LLC (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO (REU)

VANESSA BERGAMIN (REU)

PRISCILLA OLIVEIRA (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119 (REU)

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS (REU)

AGNALDO BERGAMIN DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005467-87.2019 Ação: Ordinária Autores: Ademir Martins de Araújo e 

Outros. Réus: King Investimentos Network e Outros. Vistos, etc. ADEMIR 

MARTINS DE ARAÚJO e OUTROS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de KING 

INVESTIMENTOS NETWORK e OUTROS, com qualificação nos autos. 

Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu patrono, para sanar as 

irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no (Id 

25427471), conforme certidão de (Id 26555032). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 25427471). 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 ADEMIR MARTINS DE ARAÚJO e OUTROS, em desfavor de 

KING INVESTIMENTOS NETWORK e OUTROS, com fulcro no parágrafo 

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

em vista que indefiro a petição inicial. Sem custas, uma vez que 

beneficiária da assistência judiciária. Sem honorários haja vista que não 
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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, 28 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006841-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006841-75.2018 Ação: Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Valternir Costa Lima. Réus: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. VALTENIR COSTA LIMA, com 

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

Anulatória de Indenização por Danos Morais” em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos 

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

as irregularidades, entretanto, não cumprira com o determinado no (Id 

14893944), conforme certidão de (Id 25926886). É o relatório necessário. 

D E C I D O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte 

autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado no (Id 14893944). 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 VALTENIR COSTA LIMA, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fulcro no parágrafo 

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

em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora, uma vez que 

não comprovou ser 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, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010233-86.2019.8.11.0003

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:

CESAR LUIZ SANTOS LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010233-86.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni Financeira 

S/A. Réu: Cezar Luiz Santos Lopes Junior. Vistos, etc. OMNI FINANCEIRA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de CESAR LUIZ SANTOS LOPES JUNIOR, com qualificação nos 

autos. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora deixara de 

proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no (ID 

24000148) e certificado no (ID 26666827), bem como, postulou pelo 

cancelamento da distribuição do feito, conforme petitório de (ID 25141264), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe 

o artigo 290 do Código de Processo Civil: “Será cancelada a distribuição 

do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de 

lei que a petição inicial não pode ser despachada sem o recolhimento das 

custas inicial, consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de 

Processo Civil, e não sendo o processo preparado no prazo de quinze 

dias a contar da data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a 

distribuição ser cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do 

artigo 485 do Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de 

ofício como tal pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do 

feito provoca o cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 

12.152-PE, rel. Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado 

pela imprensa oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição. Não há necessidade de 

intimação pessoal da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio 

Lazzarini, julgado em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao 

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

sentença, EXTINTO a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais” promovida por OMNI FINANCEIRA S/A, com 

qualificação nos autos, em desfavor de CESAR LUIZ SANTOS LOPES 

JUNIOR, com qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de consequência, determino 

o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. 

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

citação da parte contrária. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005561-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005561-69/2018 Ação: Anulação de Cláusula da Assembleia Geral 

Extraordinária c/c Indenização por Danos Morais Autor: Themis de Oliveira. 

Réu: Condomínio Residence Classic. Vistos, etc. THEMIS DE OLIVEIRA, 

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

juízo com a presente “Ação de Anulação de Cláusula da Assembleia Geral 

Extraordinária c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

CONDOMÍNIO RESIDENCE CLASSIC, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, o autor, desde 05/09/2014, é legítimo possuidor do imóvel 

residencial, qual seja, apartamento nº402A, localizado no pavimento 04, da 

Torre A, do Edifício ‘Residence Classic’, sito à Rua Afonso Pena, edificado 

sobre o lote nº02, da quadra 04, no loteamento Vila José Luiz, zona 

urbana desta cidade, com área global de 133,86m² (cento e trinta e três 

vírgula oitenta e seis metros quadrados), sendo de uso privativo 80,36m² 

(oitenta vírgula trinta e seis metros quadrados) e de uso comum 53,50m² 
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(cinquenta e três vírgula cinquenta metros quadrados), com medidas e 

confrontações constantes na matrícula nº102790, do Livro 02, do Cartório 

do 1º Tabelionato e Registros de Imóveis de Rondonópolis-MT; que, o 

imóvel residencial/apartamento nº402-A, ainda, não fora devidamente 

escriturado, estando sua aquisição documentada até a presente data 

através do contrato de Compra e Venda; que, todavia o autor de longa 

data exerce a posse mansa e pacífica sobre o bem, inclusive, aluga o 

apartamento para terceiros; que, desde agosto de 2017 vem pagando as 

taxas condominiais; que, por motivos alheios a sua vontade deixara de 

cumprir com a obrigação de pagar mensalmente a taxa condominial do 

referido apartamento no período de 2016/2017, fato este que ensejara a 

proposição da execução de título extrajudicial, feito eletrônico (PJE) sob 

nº1005687-56.2017.8.11.0003, em tramite perante o Juízo da Terceira 

Vara Cível desta Comarca, onde, em 08/12/2017, fora efetivado em sua 

conta corrente do Banco Itaú S/A, o bloqueio e indisponibilidade da 

importância de R$11.216,85 (onze mil, duzentos e dezesseis reais e 

oitenta e cinco centavos), valor este que é composto pelo principal, 

correção monetária e juros e honorários advocatícios; que, com a 

efetivação do bloqueio e indisponibilidade do referido valor, o autor por 

reconhecer a dívida não oferecera defesa, estando, atualmente, tal 

importância sob a responsabilidade do Poder Judiciário; que, não satisfeita 

com a cobrança judicial, a sindica do Condomínio Residence Classic, Srª. 

DANIELY MARCIANO, no intuito de modificar a Convenção do Prédio 

convocara a Assembleia Geral Extraordinária, a qual foi realizada no dia 

31/10/2017, onde entre outros assuntos ficara assentado na Ata que ‘O 

Sr. Gabriel informou que a partir do dia 10/11/2017, as reservas de áreas 

em comum só serão feitas pelo portal da Mobiliza através do site: 

www.mobiliza.adm.br, pelo menu *PORTAL*, e ainda foi votado e 

solicitado para que inadimplentes não tenham o direito de efetuar uma 

reserva e utilizar áreas em comum’; que, apesar das taxas condominiais 

dos últimos meses se encontrarem quitadas e, ainda, estando garantido 

através do bloqueio e indisponibilidade judicial o valor para quitação dos 

débitos vencidos, a sindica, Srª. Daniely Marciano, sob o argumento de ter 

amparo da assembleia e da ata vem impossibilitando os locatários do 

apartamento nº402A de fazer reservas de área em comum, como tal 

impedindo os inquilinos e seus filhos de usar a área de lazer do 

condomínio, fato este que vem gerando reclamações cotidianas dos 

inquilinos ao autor; que, diante das múltiplas reclamações dos inquilinos, o 

autor mesmo insatisfeito, buscou resolver a questão de forma 

administrativa e amigável com a sindica, via aplicativo WhatsApp; que, 

através do aplicativo mandara extrato de sua conta bancária, no qual 

consta o bloqueio e a indisponibilidade do valor cobrado judicialmente; que, 

a sindica mantivera-se irredutível, mantendo a decisão de não permitir aos 

moradores do apartamento nº402-A exercessem o direito de uso da área 

de lazer; que, por tudo isso, alternativa não restara ao autor a não ser 

recorrer à Justiça para solução da abusividade perpetrada pela sindica; 

que, o artigo 1334, inciso IV, do Código Civil não confere à Convenção 

Condominial a discricionariedade ou, em seus dizeres, a soberania para 

impor, ao seu talante, as sanções aos condôminos faltosos; que, a 

imposição de punição física, do corte de serviços essenciais ou de 

medidas restritivas de direito sobre o uso e gozo do imóvel pelo devedor, 

por total distanciamento da natureza pecuniária, configura abuso de direito 

e exercício de autotutela, cujas situações especialíssimas devem estar 

previstas expressamente na lei, assim, requer a procedência da ação, 

com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e seis mil e 

seiscentos reais).” Citado, oferecera contestação (fls.192/212 – 

correspondência ID 18076105 a ID 18076119), onde procura rebater as 

assertivas levadas a efeito pela autora, bem como ingressou com 

reconvenção, aduzindo, respectivamente: “Que, prefacialmente, o 

oportuno mencionar que os fatos narrados na inicial dizem respeito a 

inquilana do autor, Srª. Mariana, e, não, à ex-esposa do autor, Srª. Kelen 

Zanin Oliveira; que, preliminarmente, argui a ilegitimidade ativa da parte 

autora para pleitear o aventado dano moral, eis que os fatos envolvem os 

inquilinos do autor e, não, o autor; que, o dano moral perseguido é direito 

da personalidade e, portanto, intransmissível; que, o caso dos autos não 

se encontra contemplado no rol do artigo 11 do Código Civil Brasileiro, 

assim, requerendo a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil; que, apesar dos esforços do autor em tentar 

convencer que seus inquilinos de que tiveram cerceado o direito de uso 

da área comum do condomínio, estes, Sr. Chrystian Luiz Oliveira e sua 

esposa Srª. Mariana, nunca tiveram cerceado o direito de usar da área 

comum do condômino enquanto tiveram realizado suas reservas; que, 

pretende a parte ré a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas, cujo rol será oportunamente apresentado nos autos, a fim 

de demonstrar efetivamente, em audiência de instrução processual, que 

os inquilinos do autor sempre tiveram acesso e usufruíram da área comum 

do condomínio, quando reservada pelos mesmos; que, embora tenham tido 

os inquilinos do autor alguns contratempos, decorrentes do sistema 

informatizado implantado pela administradora do condomínio, quando 

tentavam reservar a área comum do condomínio, uma vez que o sistema 

automaticamente negava tal reserva àqueles que estivessem com 

pendencias junto ao condomínio, sempre que solicitado pelos inquilinos à 

sindica, representante legal do condomínio, esta (sindica) lhes autorizava 

e estes, por sua vez, sempre usaram da referida área comum; que, o 

sistema informatizado da administradora do condomínio não negou e/ou 

restringira o uso da área comum, tão somente não confirmara a reserva 

da área, conquanto, orientara ao condomínio, no caso aos inquilinos do 

autor; que, os mesmos contataram a sindica, cuja qual, analisara a 

situação, diga-se em todas as ocasiões que foi contata, e efetivou a 

reserva da área comum do condomínio; que, acaso o apartamento esteja 

com alguma pendencia o sistema não confirma a reserva, contudo, como 

foi o caso dos autos, basta o condômino ligar para a Sindica e concretizar 

a reserva; que, ante a impossibilidade de confirmar a reserva da área 

comum do condomínio, a inquilina do autor – Srª. Mariana –, manteve 

contato com a Sindica e logrou êxito em confirmar a reserva para o 

indigitado dia 23/06/2018; que, a inquilina do autor reservou e usou da 

área comum do condomínio, temo que, conforme boletos em anexo, o valor 

de R$50,00 (cinquenta reais); que, é cobrado pelo uso da área comum do 

condomínio, foi efetivamente lançado nos boletos para pagamento da taxa 

de condômino; que, conforme printscreen das telas do aplicativo 

WhatsApp a Srª. Mariana confirma que sempre que precisara, a Sindica 

do condomínio lhe atendera e procedera com as reservas, tendo os 

inquilinos do autor usado normalmente a área comum do condomínio; que, 

os inquilinos do autor usaram da área comum nos meses de 

fevereiro/2018 e março/2018, conforme se extrai da cobrança lançada 

junto com o boleto da taxa de condomínio; que, impugna-se, 

especificamente, a alegação do autor quanto ao impedimento do uso da 

área comum por parte dos inquilinos do mesmo; que, infundada a alegação 

de dano moral; que, a convenção do condômino é soberana entre aqueles 

que a ela se sujeitam; que, à sindica compete ‘cumprir e fazer cumprir a 

convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia’; que, o 

autor almeja a anulação da decisão constante no item ‘2) A da Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária’, realizada no dia 31/10/2017, conquanto 

foi o próprio autor, na condição de condômino, quem ajudara aprovar tal 

‘regra’; que, visando locupletar-se e enriquecer-se ilicitamente com as 

pretensões descritas na inicial, agora, depois de ter aprovado a ‘regra’ 

supracitada, comparece em juízo visando anulá-la; que, a regra quanto ao 

não uso da área comum por parte de condôminos inadimplentes, embora 

aprovada em assembleia extraordinária, por unanimidade, inclusive com 

voto do autor, nunca fora aplicada no condomínio, tanto que os inquilinos 

do autor, bem como outros condôminos, nunca tiveram cerceado o direito 

de usar e gozar da área comum do condomínio, praticamente, embora 

aprovada trata-se de ser uma “regra morta”, pois, nunca fora utilizada, 

assim, requer a improcedência do pedido, condenando-se a autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos.” Sobre a contestação, 

manifestara a autora às (fls.214/221 – correspondência ID 18261796). 

Instadas a manifestarem-se (fls.226/227 – correspondência ID 18862229), 

a parte autora pugnara pelo julgamento antecipado do feito à (fl.230/234 – 

correspondência ID 19067095), em contrapartida, a parte ré pugnara pela 

instrução do feito (fl.228 – correspondência ID 18987840). O feito fora 

saneado às (fls.235/236 – correspondência ID 21018487), não sendo 

apreciada a preliminar de mérito concernente a ilegitimidade ativa do pleito 

autoral quanto aos danos morais, bem como, designada audiência de 

instrução e julgamento, não sobrevindo recurso A solenidade realizara-se, 

em 29 de outubro de 2.019, às 14:00 horas, sendo ouvida apenas uma 

testemunha da parte ré, em conformidade com os documentos de 

(fls.266/273 – correspondência ID 25543507 a ID 25601251), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Cuida-se na 

espécie de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula constante da Ata 

da Assembleia Geral Extraordinária, denominada “2) A.”, na qual se tomara 

ciência de que as reservas de áreas comuns seria, exclusivamente, feitas 

pelo portal, bem como, na qual consta que após votação que os 

condôminos inadimplentes não tivessem direito a efetuar reservas e 
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utilizar as áreas comuns, concomitante com Indenização por Danos 

Morais, por impedimento de uso de área comum. Depois de acurada 

análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento em parte, pois em que pese à versão apresentada pela ré, 

entendo que houve provas suficientes a demonstrar, apenas e tão 

somente, a nulidade da segunda parte da ‘Cláusula 2) A’ constante da Ata 

da Assembleia Geral Extraordinária. Por meio da documentação acostada 

aos autos, em especial, a Ata Assembleia Geral Extraordinária do 

Condomínio Residence Classic, data de 31 de outubro de 2.017, de (fl.58 – 

correspondência ID 14235167), verifica-se que a segunda parte da 

referida cláusula, ou seja, o excerto “foi votado e solicitado para que os 

inadimplentes não tenham o direito de efetuar uma reserva e utilizar áreas 

em comum” encontra-se, flagrantemente, em desacordo com a norma 

vigente. Indubitável que o principal dever do condômino é contribuir para 

as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, nos exatos 

termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil Brasileiro; ademais, a 

inadimplência da despesa condominial acarreta consequências danosas 

ao condomínio e, consequentemente, aos demais condôminos, os quais 

veem-se obrigados a arcar com a importância decorrente da 

inadimplência. Outrossim, irrefragável que a inadimplência condominial 

abrolha consequências sobre o devedor (condômino inadimplente), 

entenda-se faculta ao condomínio executar as despesas condominiais 

e/ou taxas e demais encargos assessórios, nos termos do artigo 784, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, incluindo-se juros moratórios e 

multas (art.1.336, §1º e, art.1.337, ambos do Código Civil) e, assim, exclui 

outras medidas que as não convencionadas no mesmo Códex. Igualmente, 

leciona Flávio Tartuce acerca do direito condominial: “[...] é preciso 

reconhecer que os princípios constitucionais que protegem a pessoa 

humana tem aplicação imediata nas relações entre particulares (eficácia 

horizontal), inclusive nas relações entre condôminos e condomínio. Não se 

olvide que essa incidência está amparada no art. 5º, §1º, da CF/88, 

segundo o qual, as normas que definem direitos fundamentais têm 

aplicação imediata.” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 

Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 1184) Nesse sentido, eis o 

entendimento da Corte Cidadã: “RECURSO ESPECIAL. RESTRIÇÃO 

IMPOSTA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DE ACESSO À ÁREA COMUM 

DESTINADA AO LAZER DO CONDÔMINO EM MORA E DE SEUS 

FAMILIARES. ILICITUDE. RECONHECIMENTO. 1. DIREITO DO CONDÔMINO 

DE ACESSO A TODAS AS PARTES COMUNS DO EDIFÍCIO, INDEPENDENTE 

DE SUA DESTINAÇÃO. INERÊNCIA AO INSTITUTO DO CONDOMÍNIO. 2. 

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS 

CONDOMINIAIS. SANÇÕES PECUNIÁRIAS TAXATIVAMENTE PREVISTAS 

NO CÓDIGO CIVIL. 3. IDÔNEOS E EFICAZES INSTRUMENTOS LEGAIS DE 

COERCIBILIDADE, DE GARANTIA E DE COBRANÇA POSTOS À 

DISPOSIÇÃO DO CONDOMÍNIO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 4. MEDIDA 

RESTRITIVA QUE TEM O ÚNICO E ESPÚRIO PROPÓSITO DE EXPOR 

OSTENSIVAMENTE A CONDIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO CONDÔMINO E 

DE SEUS FAMILIARES PERANTE O MEIO SOCIAL EM QUE RESIDEM. 

DESBORDAMENTO DOS DITAMES DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 

VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O direito do 

condômino ao uso das partes comuns, seja qual for a destinação a elas 

atribuídas, não decorre da situação (circunstancial) de adimplência das 

despesas condominiais, mas sim do fato de que, por lei, a unidade 

imobiliária abrange, como parte inseparável, não apenas uma fração ideal 

no solo (representado pela própria unidade), bem como nas outras partes 

comuns que será identificada em forma decimal ou ordinária no 

instrumento de instituição do condomínio (§ 3º do art. 1.331 do Código 

Civil). Ou seja, a propriedade da unidade imobiliária abrange a 

correspondente fração ideal de todas as partes comuns. A sanção que 

obsta o condômino em mora de ter acesso a uma área comum (seja qual 

for a sua destinação), por si só, desnatura o próprio instituto do 

condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito de propriedade. 2. 

Para a específica hipótese de descumprimento do dever de contribuição 

pelas despesas condominiais, o Código Civil impõe ao condômino 

inadimplente severas sanções de ordem pecuniária, na medida de sua 

recalcitrância. 2.1 Sem prejuízo da sanção prevista no art. 1.336, §1º, do 

Código Civil, em havendo a deliberada reiteração do comportamento 

faltoso (o que não se confunde o simples inadimplemento involuntário de 

alguns débitos), instaurando-se permanente situação de inadimplência, o 

Código Civil estabelece a possibilidade de o condomínio, mediante 

deliberação de ¾ (três quartos) dos condôminos restantes, impor ao 

devedor contumaz outras penalidades, também de caráter pecuniário, 

segundo gradação proporcional à gravidade e à repetição dessa conduta 

(art. 1.337, caput e parágrafo único - multa pecuniária correspondente até 

o quíntuplo ou até o décuplo do valor da respectiva cota condominial). 2.2 

O art. 1.334, IV, do Código Civil apenas refere quais matérias devem ser 

tratadas na convenção condominial, entre as quais, as sanções a serem 

impostas aos condôminos faltosos. E nos artigos subsequentes, 

estabeleceu-se, para a específica hipótese de descumprimento do dever 

de contribuição com as despesas condominiais, a imposição das sanções 

pecuniárias acima delineadas. Inexiste, assim, margem discricionária para 

outras sanções, que não as pecuniárias nos limites da lei. 3. Além das 

sanções pecuniárias, a lei adjetiva civil, atenta à essencialidade do 

cumprimento do dever de contribuir com as despesas condominiais, 

estabelece a favor do condomínio efetivas condições de obter a 

satisfação de seu crédito, inclusive por meio de procedimento que 

privilegia a celeridade. 3.1 A Lei n. 8.009/90 confere ao condomínio uma 

importante garantia à satisfação dos débitos condominiais: a própria 

unidade condominial pode ser objeto de constrição judicial, não sendo 

dado ao condômino devedor deduzir, como matéria de defesa, a 

impenhorabilidade do bem como sendo de família. E, em reconhecimento à 

premência da satisfação do crédito relativo às despesas condominiais, o 

Código de Processo Civil de 1973, estabelecia o rito mais célere, o 

sumário, para a respectiva ação de cobrança. Na sistemática do novo 

Código de Processo Civil, aliás, as cotas condominiais passaram a ter 

natureza de título executivo extrajudicial (art. 784, VIII), a viabilizar, por 

conseguinte, o manejo de ação executiva, tornando a satisfação do 

débito, por meio da incursão no patrimônio do devedor (possivelmente 

sobre a própria unidade imobiliária) ainda mais célere. Portanto, diante de 

todos esses instrumentos (de coercibilidade, de garantia e de cobrança) 

postos pelo ordenamento jurídico, inexiste razão legítima para que o 

condomínio dele se aparte. 4. A vedação de acesso e de utilização de 

qualquer área comum pelo condômino e de seus familiares, 

independentemente de sua destinação (se de uso essencial, recreativo, 

social, lazer, etc), com o único e ilegítimo propósito de expor 

ostensivamente a condição de inadimplência perante o meio social em que 

residem, desborda dos ditames do princípio da dignidade humana. 5. 

Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1.564.030/MG, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, j. 09.08.2016, DJE 19.08.2016) Registre-se que o próprio 

réu assevera que a regra de suspensão das áreas comuns 

consubstanciam-se em “regra morta”, eis que nunca aplicada (terceiro 

parágrafo de fl.203 – correspondência ID 18076105, fl.12). Sendo assim, o 

pleito de declaração de nulidade da ‘Cláusula 2) A – segunda parte’ da Ata 

Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residence Classic, data 

de 31 de outubro de 2.017, de (fl.58 – correspondência ID 14235167), 

merece acolhimento, tão apenas e somente no tocante à 

vedação/proibição do uso de áreas comuns por parte dos condôminos 

inadimplentes e seus familiares, eis que as penalidades para inadimplência 

encontram-se insculpidas nos artigos 1.336, §1º e, 1.337, ambos do 

Código Civil. Noutra senda, não há que se falar em danos morais no caso 

em desate, senão vejamos: Restara provado nos autos que o suposto 

impedimento de uso das áreas comuns do condomínio réu não ocorreu, 

pois, que amplamente demonstrado que os inquilinos do autor utilizaram as 

áreas comuns. Ademais, a parte ré fora exitosa em comprovar 

documentalmente que as cobranças por uso de área comum, no importe 

de R$50,00 (cinquenta reais) cada, foram efetivadas, em conformidade as 

(fl.205/208 – correspondência ID 18076111 a ID 18076113) (art.373, II, 

CPC). No mesmo trilho, colhe-se do depoimento da testemunha da parte ré, 

Srª. Mariana Thais Richter, que perguntada se é casada com Sr. Christian 

Luiz de Oliveira, respondera categoricamente “sim”; que, inquirida sobre o 

período em que locara o imóvel de propriedade do Sr. Themis e Srª. 

Alessandra, asseverara “de julho de 2017 até julho e agosto de 2018”; 

que, questionada se reservara área comum ou mesmo churrasqueira no 

período em que residira no aventado imóvel rebatera “sim”; que, 

interrogada se alguma vez fora impedida de utilizar as referidas áreas, 

afirmara “não”; que, afirmara que utilizara a churrasqueira em 26/06/2018 

e 23/06/2018, sendo a segunda referente ao aniversário de seu esposo; 

que, perguntada se após o problema com a reserva via site fora 

reservado o local junto à sindica, respondeu “foi, imediatamente”; que, 

afirmara pagara a taxa de R$50,00 (cinquenta reais) pelo uso da área 

comum; que, “nós usamos as áreas várias vezes”; que, inquirida se 

alguma vez fora impedida de utilizar as áreas comuns, asseverou “não, 

em momento algum”; que, interrogada se ouvira dizer que algum 
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condômino fora impedido de utilizar as áreas comuns em decorrência de 

inadimplemento condominial, respondera “não”; que, perguntada se no 

caso da celeuma dos autos conseguira utilizar a área comum, respondera 

“sim” (01’17’’, 01’34’’, 01’53’’, 02’03’’, 02’05’’-02’43’’, 03’30’’, 03’39’’, 03’51’’, 

03’56’’, 04’35’’ e 04’48’’ de fl.271 – correspondência ID 25601251), o que 

faz crer que o aventado dano moral jamais fora experimentado, quer pelos 

proprietários do imóvel (autor), quer pelos inquilinos/locatários (depoente) 

(art.373, II, CPC). Assim, compreendendo-se dano moral como a “lesão a 

direitos da personalidade” (Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume 

Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 1184), os quais são 

intransmissíveis, nos termos do artigo 11 do Código Civil, não há que se 

falar em dano moral, no caso dos autos, uma vez que não houve lesão ou 

mesmo ofensa praticada para com os inquilinos do apartamento nº402ª 

(como claramente se observa do depoimento da inquilina, Srª. Mariana 

Thais Richter, a qual em seu depoimento não demonstrar ter experimento 

qualquer prejuízo), menos ainda em desfavor do autor. Destarte, refuto 

integralmente o pleito constante do item ‘f’ de (fl.27 – correspondência ID 

14232663, fl.22), eis que inexistente a comprovação da ocorrência de 

ofensa injusta à dignidade da pessoa humana do autor, não sendo, 

portanto, caso de aplicabilidade do artigo 927 do Código Civil Brasileiro. 

Diante disso tudo, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, parcial 

procedência da demanda. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

“Ação Anulação de Cláusula da Assembleia Geral Extraordinária c/c 

Indenização por Danos Morais” promovida por THEMIS DE OLIVEIRA, em 

desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCE CLASSIC, com qualificação nos 

autos, para declarar a nulidade da ‘Cláusula 2) A – segunda parte’ da Ata 

Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residence Classic, data 

de 31 de outubro de 2.017, de (fl.58 – correspondência ID 14235167), tão 

apenas e somente, no tocante à vedação/proibição do uso de áreas 

comuns por parte dos condôminos inadimplentes e seus familiares, eis que 

as penalidades para inadimplência encontram-se insculpidas no 

ordenamento jurídico pátrio. Aplicando-se no caso o princípio da 

sucumbência arbitro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sendo 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte autora 

e 50% (cinquenta por cento) a cargo da parte ré, e, o mesmo percentual 

será aplicado nas custas processuais e o faço com fundamento no artigo 

86 do mesmo Códex. “A sucumbência recíproca impõe o pagamento em 

proporção, das despesas do processo, inclusive honorários de advogado 

são proporcionais” (STF - Honorários Advocatícios, Yussef Said Cahalil, 

2ª Edição, p.312). “Afirmando o julgado que um dos litigantes foi vencido 

em parcela menor que a outra, mas que não houvesse decaído em parte 

mínima, a ele também deve ser imposta condenação de honorários, 

proporcionalmente à sua sucumbência, procedendo-se a compensação” 

(3ª Turma do STJ e, 16/08/90. Resp. 3.185-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro). 

Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deverá ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 02 

de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008905-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO LAZZARON JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008905-58/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos, 

Repetição de Indébito c/c Reparação de Danos Morais Autor: Celso 

Antonio Lazzaron Junior. Ré: UNIC Educacional Ltda. Vistos, etc. CELSO 

ANTONIO LAZZARON JUNIOR, com qualificação nos autos, ingressou com 

‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.169/174 

– correspondência ID 26083169), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

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

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso posto à liça, aduz a 

embargante que a sentença de (fls.161/167 – correspondência ID 

25644628) é eivada de erro material, aduzindo que: “em simples análise da 

honorável sentença, é possível observar que houve pequeno erro material 

quanto a fixação do valor a título de indenização por dano moral, posto 

que no item “b” da referida sentença fora acertadamente fixada o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, no entanto, em 

determinado trecho fora transcrito o valor de apenas R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), tratando-se claramente de erro material”. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. 

A parte embargante discute o erro material na sentença de (fls.161/167 – 

correspondência ID 25644628), eis que constara o valor equivocado, 

sendo a presente supressão passível de reparação. Assim, analisando os 

argumentos do embargante/autor, bem como, a inércia da parte ré (fl.178 – 

correspondência ID 28549829), a correção do erro material contido na 

sentença de (fls.161/167 – correspondência ID 25644628) é medida que 

se impõe. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargados ofertados por CELSO ANTONIO LAZZARON 

JUNIOR, com qualificação nos autos e, via de consequência, chamo o feito 

a ordem para revogar o sexto parágrafo de (fl.166 – correspondência ID 

25644628, fl.06), passando a constar: “Assim, provado nos autos que não 

há débito imputável ao autor, bem como, que houve a inscrição de seu 

nome e CPF no rol de inadimplentes (fl.25 – correspondência ID 

15760879), fato esse de exclusiva culpa das rés, assim, havendo o dano 

moral, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos representados 

pelos contratos sob nº134132036, no valor de R$1.562,00 (um mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais), com vencimento para o dia 

12.03.2018, nº134132037, no valor de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e 

sessenta e dois reais), com vencimento para o dia 10.04.2018 e 

nº134132038, no valor de R$1.562,00 (um mil, quinhentos e sessenta e 

dois reais) e, no que tange a fixação do dano, área em que, 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.” No concernente à alegação 

de omissão da r. sentença de (fls.161/167 – correspondência ID 

25644628), não vejo como possa prosperar a alegação do 

embargante/autor, especialmente, em conformidade com o documento de 

(fl.25 – correspondência ID 15760879), em consonância com o destacado 

na sentença vergastada. Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o”. No caso posto à liça, aduz a embargante que há omissão, devendo 

ser provido os presentes embargos de declaração. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pela embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser 

acatada. Primeiramente, destaca-se o esclarecimento do autor acerca da 

“omissão”: “Será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, 

algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a 

sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja 

referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. 

Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado” 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual 

Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão 

analisou de modo adequado a matéria submetida à apreciação, não 

havendo omissões, contradições ou obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração Nº 
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70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). No caso, a 

omissão arguida não têm nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca a embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Acerca do 

tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na cumulação de 

pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais 

prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento 

e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS”. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003) Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, rejeito os embargos ofertados, neste ponto. Finalmente, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença de (fls.161/167 – 

correspondência ID 25644628), expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 02 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004304-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SOARES GIGLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI COPETTI OAB - RS58099-O (ADVOGADO(A))

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004304-09/2018 Ação: Restituição de Valores c/c Indenização por 

Danos Morais Autor: Sandro Soares Giglio. Réu: Administradora de 

Consórcios Sicredi Ltda. Vistos, etc. SANDRO SOARES GIGLIO, com 

qualificação nos autos, ingressaram com os respectivos ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.145/148 – 

correspondência ID 25470383). Instada a manifestar-se a parte adversa 

pugnara pela rejeição dos ‘Embargos de Declaração’ às (fls.152/153 – 

correspondência ID 27167201), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o”. No caso posto à liça, aduz o embargante/autor que há omissão, 

devendo ser providos os presentes embargos de declaração (fls.145/148 

– correspondência ID 25470383). Pois bem. Analisando-se a questão em 

desate, tenho para mim que a pretensão esposada pela embargante não é 

pertinente e, à evidência, não deve ser acatada. Primeiramente, 

destaca-se o esclarecimento do autor acerca da “omissão”: “Será omissa 

a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria 

ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de 

apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos 

fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de 

mencionar algo que devia ser examinado” (GONÇALVES, Marcus Vinicius 

Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 

2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 

OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão analisou de modo adequado a 

matéria submetida à apreciação, não havendo omissões, contradições ou 

obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” 

(Embargos de Declaração Nº 70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

28/08/2014). No caso, a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, 

pois o que na verdade busca a embargante/autor é adequar a decisão aos 

seus interesses. Acerca do tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

Neves: “Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles 

pode tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir 

do juiz o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.1.591) Noutro trilho, 

aventa o embargante/autor que há contradição, devendo ser providos os 

presentes embargos de declaração (fls.145/148 – correspondência ID 

25470383). Acerca da “contradição” ensina o professor Marcus Vinícius: 

“Contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por 

contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse 

anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes 

conflitantes entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São 

contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência 

lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, 

ou que se excluem” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de 

Direito Processual Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 135). Em não 

havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, 

PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, 

RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 

06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO 

CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS”. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003) 

Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, rejeito os 

embargos ofertados (fls.145/148 – correspondência ID 25470383). Desta 

feita, hei por bem em manter a sentença vergastada em sua íntegra, por 

seus próprios fundamentos e, imponho ao embargante/autor a multa de 

1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado 

(STJ-2ª T. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1.026, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 02 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000370-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON JOSE VIGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000370-14/2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Nelson 

José Vigolo. Executado: Casarim Insumos Agrícolas – ME. Vistos, etc. 

NELSON JOSÉ VIGOLO, com qualificação nos autos, ingressou com 

‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.108/112 

– correspondência ID 21895255), instada a manifestar-se, a parte adversa 

mantivera-se inerte, em conformidade com a certidão de (fl.119 – 

correspondência ID 29256938), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1o”. No caso posto à liça, aduz a embargante que há omissão, devendo 

ser provido os presentes embargos de declaração. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pela embargante não é pertinente e, à evidência, não deve ser 

acatada. Primeiramente, destaca-se o esclarecimento do autor acerca da 

“omissão”: “Será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, 

algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a 

sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja 

referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. 

Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado” 

(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual 

Civil. Vol. 2 São Paulo: Saraiva, 2008. p. 136). Sobre o tema: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. O acórdão 

analisou de modo adequado a matéria submetida à apreciação, não 

havendo omissões, contradições ou obscuridades a eivá-lo. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.” (Embargos de Declaração Nº 

70061094637, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014). No caso, a 

omissão arguida não têm nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca a embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Acerca do 

tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Na cumulação de 

pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais 

prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento 

e solução de tais pedidos em sua decisão” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.1.591) Em não havendo obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.” (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS”. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003) Pelo exposto e princípios de direito atinentes à 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 02 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001201-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Rondonópolis/MT, 18 de maio de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a Intimação do procurador do autor 

para efetuar depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, na Conta 

Corrente nº 43.746-8, Agência 0551-7, Banco do Brasil S/A, para 

cumprimento do Mandado, devendo juntar nos autos dois comprovantes 

do referido depósito, sendo um original e uma copia. Conforme item 3.3.7 

da CNGC e orientação da Central de Mandados, só serão aceitos 

depósitos bancários com apresentação do original e uma cópia, e 

comprovante de transferências bancárias digitalizadas e remetidas via 

PEA – Portal Eletrônico do Advogado, não sendo aceitos agendamentos de 

depósitos bancários ou cópia de transferências bancárias. Processo: 

1001201-28.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 29.451,54; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO SA Parte Ré: REQUERIDO: ANTONIO MARCOS DE 

SOUZA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013228-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VALDOMIRO SPIELMANN (REU)

 

CERTIDÃO 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, acerca da CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID 22502947

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001739-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEM ROCHA MAGALHAES (REU)

 

CERTIDÃO 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 
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autora, prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003273-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003273-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS REU: BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S/A Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na 

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

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

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

parte autora requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003263-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003263-36.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SILVIA DE OLIVEIRA LEITE REU: PERNAMBUCANAS 

FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentação atualizada, a fim de comprovar sua atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003385-49.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CRISTIANE CAMPOS PEREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro os benefícios da 

AJG. A parte autora manifesta desinteresse na realização de audiência 

conciliatória. Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, 

querendo, contestar a ação em quinze dias, consignada as advertências 

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

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003410-62.2020.8.11.0003

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:

THULLIO CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

XISTO SAMPAIO VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003410-62.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: THULLIO 

CARLOS FERREIRA, XISTO SAMPAIO VIANA Vistos etc. Citem-se os 

executados, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagarem o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003426-16.2020.8.11.0003

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:

AFONSO SIMOES MAZETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

CAMILA LAURA GERALDO CUNHA MAZETO (EXECUTADO)

AFONSO SIMOES MAZETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003426-16.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: AFONSO 

SIMOES MAZETO EIRELI - ME, AFONSO SIMOES MAZETO, CAMILA LAURA 

GERALDO CUNHA MAZETO Vistos etc. Citem-se os executados, na forma 

requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, pagarem o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada, 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, o executado, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003429-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): E. A . SALOMAO JUNIOR - ME REU: WALTER JOSE DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. A 

expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001857-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MOTA FRANCA (REQUERENTE)

DANIELA MOTA FRANCA BERRO (REQUERENTE)

FATIMA MARIA MOTA FRANCA (REQUERENTE)

MARCELO MOTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERNARDES FREITAS (REQUERIDO)

DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001857-82.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: FATIMA MARIA MOTA FRANCA, DANIELA MOTA FRANCA 

BERRO, GUSTAVO MOTA FRANCA, MARCELO MOTA FRANCA 

REQUERIDO: DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA, RAFAEL 

BERNARDES FREITAS Vistos etc. Cuida-se de OPOSIÇÃO proposta em 

24/03/2017 por FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA FRANÇA 

BERRO, GUSTAVO MOTA FRANÇA e MARCELO MOTA FRANÇA, na 

qualidade de sucessores de EURIBIADES DOS SANTOS FRANÇA, em 

desfavor de DENILSON ROBERTO SODRÉ OLIVEIRA e RAFAEL 

BERNARDES DE FREITAS. O presente feito tramita EM DEPENDÊNCIA aos 

autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 

1000259-30.2016.8.11.0003, propostos em 16/05/2016, junto ao Juízo da 

1ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo primeiro 

Oposto DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA em face do segundo 

Oposto, RAFAEL BERNARDES DE FREITAS, em que litigavam acerca do 

“imóvel sob o nº 09 da quadra 18, situado no loteamento denominado 

“Setor Rodoviário”, zona urbana desta cidade, com área de 428,90 m², sob 

a Matrícula nº 56.900.” Referidos autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

foram impressos e autuados na forma física no Sistema Apolo, sob o nº 

3793-91.2019.811.0003, Código 926942, havendo consequente extinção, 

sem julgamento de mérito, dos autos eletrônicos. Aduzem os Opoentes 

que a posse do imóvel supracitado seria deles, e que também tramitaria 

junto ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, INTERDITO PROIBITÓRIO 

sob nº 0003561-84.2016.811.0003, proposto por eles, sucessores de 

EURIBIADES DOS SANTOS FRANÇA, em 23/03/2016, em face do primeiro 

Oposto DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA. Relatam os Opoentes, 

em suma, que os imóveis objeto da lide teriam sido adquiridos pelo falecido 

EURIBIADES DOS SANTOS FRANÇA e pelo Sr. JOSÉ DALMEN HANZE, 

mediante instrumento particular de compra e venda firmado em 

03/05/1989, e que, desde então, exercem a posse, não havendo razão 

para o prosseguimento da ação principal de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

motivo pelo qual requerem a revogação da tutela antecipada concedida 

nos autos referenciados. Na presente Oposição não fora possível a 

citação do Oposto RAFAEL BERNARDES DE FREITAS, eis que não 

localizado (ID. 17185917), houve oferecimento de Contestação pelo 

Oposto DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA (ID. 16302367), 

Impugnação à Contestação pelos Opoentes (ID. 19196721), bem como se 

oportunizou às partes a manifestação acerca das provas a produzir, 

postulando os Opoentes pela designação de audiência de instrução e 

julgamento (ID. 23350957). Intimados os Opoentes a se manifestarem 

acerca da ausência de citação do Oposto RAFAEL BERNARDES DE 

FREITAS (ID. 28975871), compareceram aos autos (ID. 29467199) e 

informaram, novamente, a existência de ações discutindo o mesmo imóvel 

objeto do referenciado INTERDITO PROIBITÓRIO, reputando imprescindível 

a conversão da presente Oposição para a forma física, bem como sua 

remessa ao Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, a fim de que tramite em 

apenso, tendo, inclusive, sido designada audiência instrutória naqueles 

autos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. De proêmio, em 

que pese as alegações dos Opoentes quanto à existência de demais 

ações discutindo o mesmo bem imóvel, registre-se carecerem elas de 

elementos documentais que as corroborem, não cabendo a este Juízo 

presumir pelo aludido andamento processual. Inobstante, ao menos em 

relação a um dos Opostos já houve a devida angularização processual, 

descabendo a remessa dos autos como requerido, sem que, previamente, 

seja oportunizada a manifestação à parte adversa. Por ora, INDEFIRO o 

pedido retro e determino, a teor dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, a intimação 

da parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de ID. 29467199. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º 

Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006628-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006628-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RAFAELA MONTEIRO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Tendo em vista o desinteresse na realização de audiência de 

conciliação/mediação manifestado pelo autor no ID. 24692653, deixo, por 

ora, de redesignar o ato. Considerando que incumbe ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, nada impede futura e eventual 

tentativa conciliatória. Assim, CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003918-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON BENTO DOURADO (REU)
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MARCOS RAFAEL DE SOUZA PUGA (REU)

JOANA APARECIDA DE CARVALHO COLARES DOURADO (REU)

AGUIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (REU)

ELIACI SOARES DE SOUZA PUGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003918-47.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: AGUIA COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE PECAS AGRICOLAS LTDA - EPP, EDIMILSON 

BENTO DOURADO, JOANA APARECIDA DE CARVALHO COLARES 

DOURADO, MARCOS RAFAEL DE SOUZA PUGA, ELIACI SOARES DE 

SOUZA PUGA Vistos etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 

(quinze)[1], manifestar-se sobre os embargos de id. 4813083. Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, 

o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , 

embargos à ação monitória. [...] § 5º O autor será intimado para responder 

aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.” - CPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 011.502.901-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP: 12.341, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro 

eletrônico do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu 

nome como advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da 

RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que 

tal ato deve ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003424-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STANLEY GIANSANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

HYUNDAI CAOA DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003424-46.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): STANLEY GIANSANTE REU: COMETA SINOP COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentação atualizada, a fim de comprovar sua atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003478-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003478-12.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

documentação atualizada, a fim de comprovar sua atual condição 

financeira noticiada na espécie, sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000219-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BARROS (AUTOR(A))

AFONSO PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PIMENTEL JACOBINA (REU)

Outros Interessados:

MANOEL MESSIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

NATALINA SANTANA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO 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, acerca da informação ID 21641989.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001213-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

MARCELO SCALEZ (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 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, acerca da Certidão de Decurso de Prazo Id 29758854.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011439-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALTIVO MELO DOS SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO 

ARAUJO MANTOVANI, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, SERASA S/A. Vistos, etc. Diante do insucesso 

na citação de parte das requeridas, entendo por bem cancelar o ato 

aprazado e DESIGNAR nova data para realização da audiência de 
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conciliação, qual seja, dia 19 de MAIO de 2020, às 10h30min. Para tanto, 

DEFIRO o petitório de ID. 28500789 e DETERMINO a citação/intimação das 

partes nos endereços apontados, para comparecimento ao ato 

redesignado. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se como já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011439-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE MELO OAB - MT0008604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011439-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALTIVO MELO DOS SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO 

ARAUJO MANTOVANI, ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, SERASA S/A. Vistos, etc. Diante do insucesso 

na citação de parte das requeridas, entendo por bem cancelar o ato 

aprazado e DESIGNAR nova data para realização da audiência de 

conciliação, qual seja, dia 19 de MAIO de 2020, às 10h30min. Para tanto, 

DEFIRO o petitório de ID. 28500789 e DETERMINO a citação/intimação das 

partes nos endereços apontados, para comparecimento ao ato 

redesignado. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se como já 

determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003491-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003491-11.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA, EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos termos 

do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002784-43.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA REU: RODOBR 

TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Custas recolhidas. Trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c 

INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO E DANOS c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por CHG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 

em face de RODOBR TRANSPORTES LTDA, ambos qualificados. Em 

síntese, alega o autor que firmou com a requerida contrato de 

compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, mediante o 

pagamento de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil), na 

forma igualmente descrita na inicial. Aduz que a requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de pagar R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), sem prejuízo das parcelas vincendas (R$ 180.000,00 – 2020 + R$ 

180.000,00 – 2021 = R$ 360.000,00), o que perfaz um total de R$ 

610.000,00, assim como demais despesas e multas existentes. Requer a 

concessão de mandado liminar, inaudita altera parte, para o fim de [i] ser 

procedida a anotação na matrícula do imóvel n. 77.656, do CRI de 

Rondonópolis-MT, objeto desta lide, da existência desta ação; [ii] 

declarar-se rescindida a relação contratual e; [iii] em consequência, 

reintegrar-lhe na posse do imóvel. Pede, ao final, seja julgada procedente 

a ação para o fim de se manter a liminar, declarar a rescisão contratual, 

sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência. Com a inicial vieram 

documentos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. I – DO 

PLEITO LIMINAR Para análise do pedido de liminar possessória, o 

magistrado deve ater-se aos fundamentos preconizados no artigo 561 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 

Ocorre que o eventual inadimplemento de contrato de compra e venda, por 

si só, não é capaz de autorizar a reintegração da posse do imóvel pelos 

vendedores, ainda que haja notificado à parte ré para que procedesse a 

sua desocupação, intentando a rescisão contratual. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DA 

RESCISÃO DO CONTRATO. 1. Agravo de instrumento é um recurso 

sedundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou 

desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juiz de primeiro grau, 

sob os aspectos da legalidade e razoabilidade, não sendo lícito ao órgão 

ad quem extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial 

censurado, nem mesmo se antecipar incontinenti ao julgamento do mérito 

da demanda, sob pena de, nesta hipótese, suprimir um grau de jurisdição. 

2. O inadimplemento do contrato por parte dos requeridos/agravantes não 

importa em rescisão contratual de pleno direito, razão pela qual não se 

pode deferir a tutela possessória de reintegração de posse à credora do 

imóvel antes que seja decretada, judicialmente, a rescisão do contrato. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

00403626920198090000, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de 

Julgamento: 15/05/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

15/05/2019). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ESBULHO 

POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. (AI Nº 1010942-04.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). (Grifamos). AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. (AI 

1009523-46.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, 

Publicado no DJE 27/02/2018). (Grifamos). Por outro lado, entendo 

perfeitamente possível a anotação da existência da presente ação junto à 

matrícula do bem litigioso, circunstância que se insere dentro do poder de 

geral de cautela do magistrado, servindo até mesmo para cientificar 

pretensos adquirentes de que sobre o imóvel ora descrito paira discussão 

judicial. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido liminar vindicado na inicial, e DETERMINO ao 

Cartório do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT que proceda à 

anotação da existência da presente demanda junto à Matrícula de n.º 

77.656, do bem objeto da presente lide. Considerando o manifesto 

interesse conciliatório demonstrado na inicial pelo autor, DESIGNO, a teor 

do do art. 334, do CPC, audiência de conciliação para o dia 28 de MAIO de 

2020, às 09h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e 

Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006446-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAFETE SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002903-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SILVA DOS REIS (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002423-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES CANGUSSU CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELINA CAMPOS DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para, no prazo 

de 05 dias requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004217-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DIEL (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007750-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIZ CARVALHO ALVES (REU)

CARLA FEITEN (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346673 Nr: 2101-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JOÃO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT/2615

 Intimação dos patronos das partes, para informar o endereço dos bens 

móveis objeto da ação, no prazo legal, com a finalidade do cumprimento da 

r. Decisão de fls.1043.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382240 Nr: 10438-89.2006.811.0003

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUAD NAIM CHARAFEDDINE, LEILA NAIM 

CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, indicar a localização dos bens, conforme Decisão de folha 264.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410510 Nr: 6537-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ESPÓLIO 

DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425326 Nr: 7526-17.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO 

DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

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

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450762 Nr: 5942-41.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, GUILHERME VIGOLO

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

DULCE AUGUSTIN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

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

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5.417-B, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

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

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299585 Nr: 2772-42.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341509 Nr: 9665-15.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIL DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

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

OAB:5417-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

despacho de fl.258, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422641 Nr: 4878-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEY APARECIDA ARRUDA

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

OAB:OAB/MT3719, MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - 

OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.227, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425446 Nr: 7603-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA AGOCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CASTRO AMORIM - 

OAB:9.504-A, CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - OAB:OAB/MS 10.636, 

ELIANE CRISTINA DE FREITAS - OAB:10326, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431958 Nr: 622-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIA GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712232 Nr: 7286-23.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 

- OAB:70711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

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

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715479 Nr: 10761-84.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE LIMA

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

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

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

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, CAROLINA NEVES DO 

PATROCÍNIO NUNES - OAB:OAB/SP 249.937, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para se manifestar 

acerca do petitório de folha n°368, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715717 Nr: 11025-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO REYNOLD FALAVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DORNELAS - 

OAB:OAB/SP 155.388, JORGE GERALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP327.382, MARCELO NAVARRO VARGAS - OAB:99999/SP

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.209, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726418 Nr: 7351-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON PEREIRA DOSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PREZZOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, GLADIS DENISE MELCHIOR (ATUALIZADO) - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FACHINELLO - 

OAB:OAB/SC 27.517, TAISE CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO 

PORTO - OAB:MT/13.232

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

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

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47905 Nr: 3652-78.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI, UBALDINA 

ESTEVES DE MENIS GODOI, ITAMAR CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CICERO ASSIS ANCHIETA - OAB:3846/MT, 

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

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

direito, visto o término do prazo de folha 284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411929 Nr: 8015-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEDREIRA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VOTUPORANGA 

ME, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LISBOA DA SILVA - 

OAB:253783/SP

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito, foi 

publicada equivocadamente em nome da Dra. ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES, OAB/MT nº 15.101, sendo que deveria ter sido feita em nome da 

Dra. SUNAMITA V. NASCIMENTO FARIAS, OAB/MT nº 8.822-B. Sendo 

assim, IMPULSIONO o presente auto, INTIMANDO o procurador da parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar, requerendo para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399417 Nr: 12911-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

manifestar acerca do ofício de fls. 80/82, foi publicada equivocadamente 

em nome da Dra. VERGINIA CHINELATO, OAB/MT nº 24.047, sendo que 
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deveria ter sido feita em nome do Dr. ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR, OAB/MT 

nº 6.218. Sendo assim, IMPULSIONO o presente auto, INTIMANDO o 

procurador da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca do 

ofício de folhas 80/82, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900637 Nr: 5479-55.2018.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSNDA, LUSINETH COELHO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLUMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

CEREAIS LTDA, ALFA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SÁ FREIRE MARTINS - 

OAB:7362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR SALES FERNANDES - 

OAB:2050/AC, ALINNY MORAES SALES FERNANDES - 

OAB:OAB/MT15313, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGERIO APARECIDO SALES - OAB:SP/153621

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925733 Nr: 3390-25.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DA SILVA MANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL MONTE LIBANO PALACE LTDA, 

SANDRA VIEIRA ALVES DIB

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

petitório de fls.33/38, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814926 Nr: 1185-28.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CAR PEÇAS LTDA

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

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 90/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816013 Nr: 1561-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

ME, ADRIANA LOPES PEREIRA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 91/92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798757 Nr: 13812-98.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRS, IZAILTON RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:MT/10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILVA RESENDE DIAS 

- OAB:OAB/MT 26.036, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:OAB/MT 9652

 INTIMAÇÃO do procurador da parte requerida que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805421 Nr: 16446-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO 

ROBERTO DA SILVA, THIAGO DE SANTANA SILVA, FABRICIO MIGUEL DA 

SILVA, ALLYNE SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANNA VILELA DE MORAES - 

OAB:MT/7045-B, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a 

Contestação de folhas nº 137/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806539 Nr: 16867-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO CAR PEÇAS LTDA, ELIAS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

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

OAB:207681/SP

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 99/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807008 Nr: 17025-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ, CLAUDIANO 

SANTOS MUNIZ- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 
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Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

petitório de fl.69, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791347 Nr: 10805-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES MARQUES, DIEGO DE 

MATTOS MARQUES

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão de fl.94, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784917 Nr: 8140-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LUCIA PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, LUCIANO 

PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo legal, dar 

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

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742860 Nr: 3760-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVO BRUNETTA, IARA DE 

CAMPOS BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:13.984-b mt

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro, com finalidade de 

promover o andamento da execução, foi publicada equivocadamente em 

nome do Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT nº 14.258-A, sendo 

que deveria ter sido feita em nome do Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHCAIRA, OAB/MT nº 20.495-A. Sendo assim, IMPULSIONO o presente 

auto, INTIMANDO o procurador da parte exequente para, no prazo legal, 

promover o andamento da execução, requerendo o que entender de 

direito, conforme Decisão de folha 158.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706157 Nr: 855-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ZOPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU MAMORO SHIOHARA, DENK 

ENGENHARIA LTDA, YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

O A B : 8 1 8 3 / M T ,  M A R C I O  A L E X A N D R E  M A L F A T T I  - 

OAB:OAB/MT16943A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS 

- OAB:PR 25.989, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

acerca de folha n°300, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003037-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003037-31.2020.8.11.0003. 

INVENTARIANTE: MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES Vistos, etc. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de jurisdição 

voluntária. De acordo com o artigo 57, do COJE/MT, e 4º, do Provimento de 

nº. 10/2003/CM, compete às 1ª e 2ª Varas de Família e Sucessões 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária. Dessa forma, 

revogo o comando judicial retro, 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. Expeça-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013079-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SERGIO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013079-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS SERGIO DE ARAUJO SILVA REU: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA., UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Tendo em vista a natureza da causa e a 

capacidade econômica da parte autora indicada nos autos, em especial os 

holerites de ID. 25432954 e ss., entendo incabível a concessão da AJG 

por ela postulada. Faz-se mister destacar que os custos dos serviços 

judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a gratuidade 

da justiça, com efeito, ser destinada aos efetivamente necessitados. 

Coadunando com o entendimento profligado neste comando judicial trago a 

colação os seguintes julgados: REVISIONAL DE CONTRATO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 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, 

mormente considerando o elevado valor buscado na ação de execução. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10037213320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 
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ROCHA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018). (Negritamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

AGRAVO DESPROVIDO. 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. (TJ-MT 

- AI: 00939840220168110000 93984/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifamos). ISTO POSTO, e 

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

assistência judiciaria gratuita, e DETERMINO a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas[1] sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 

99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 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. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para recolhimento ao final, excetuando-se os casos previstos 

em lei. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10046246820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003337-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE COITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003337-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: LAURO JOSE COITO 

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

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

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

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

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

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 29690250) e o 

instrumento de protesto (ID. 29690249) 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003369-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELY IGNEZ PIETSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003369-95.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA REQUERIDO: ZELY IGNEZ PIETSCH 

Vistos, etc. Tendo em vista a presença da FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO no polo ativo da presente missiva, a 

competência para análise da presente reclina sobre a Vara Especializada 

da Fazenda Pública. Dessa forma, determino a sua redistribuição a uma 

das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003386-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOYSES NAVES (ESPÓLIO)

MOYSES NAVES JUNIOR (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003386-34.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA ESPÓLIO: MOYSES 

NAVES INVENTARIANTE: MOYSES NAVES JUNIOR Vistos, etc. Cuida-se 

de AÇÃO MONITÓRIA proposta por NUTRIPURA - NUTRIÇÃO ANIMAL 

LTDA em face do ESPÓLIO DE MOYSES NAVES, representado pelo 

inventariante MOYSES NAVES JUNIOR, ambos qualificados na inicial. O 

pleito liminar do autor traduz-se em uma concessão de tutela provisória de 

urgência cautelar em caráter antecedente, a fim de que seja determinado o 

arresto/penhora de R$ 43.658,88 (quarenta e três mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais, e oitenta e oito centavos), no rosto dos autos nº. 

0168272 -87.2015.8.13.0035, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Cível da 

Comarca De Araguari-MG. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

ser preenchidos para o deferimento da medida cautelar pleiteada. A 

probabilidade do direito acautelado é a sua plausibilidade de existência e 

suas chances de êxito de ser reconhecido – verossimilhança fática e 

plausibilidade jurídica. Outrossim, necessária a existência de elementos 

que permitam inferir o perigo que a demora na prestação jurisdicional 

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

realização do direito acautelado. No que diz respeito à tutela de natureza 
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cautelar, o art. 301 do CPC estabelece que “A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

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

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

No caso, o autor requer seja determinado o bloqueio/arresto de R$ 

43.658,88 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, e 

oitenta e oito centavos), no rosto dos autos informados. Como é sabido, o 

arresto deve ser deferido para assegurar futura execução de quantia 

certa, exigindo-se, para isso, que a parte comprove ser credora de dívida 

líquida e certa. Trata-se, assim, de medida de exceção, que afeta 

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

com base em elementos suficientes para a comprovação da pertinência e 

adequação de sua imposição, evitando-se que seja concedida 

abusivamente. O entendimento doutrinário e jurisprudencial já consagrado 

orienta que, por se tratar de medida drástica, a determinação do arresto 

depende de comprovação idônea e concreta de que o devedor está se 

desfazendo de patrimônio com o intuito de não honrar a dívida. In casu, 

após detida análise dos autos, verifico que, em que pesem as alegações 

do autor, não é caso de deferimento do pedido de arresto/penhora no 

rosto dos autos, eis que antecipar a constrição implicaria em inverter a 

ordem dos atos processuais, privando o devedor da disponibilidade de 

seu patrimônio antes mesmo que conheça os termos da execução contra 

ele promovida e tenha a ansa de liquidar o título, espontaneamente. 

Coadunando com o entendimento profligado nesta decisão trago à colação 

os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO NO 

ROSTO DOS AUTOS. O art. 301, do CPC, dispõe que a tutela de urgência 

de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

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

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Embora não se 

desconheça entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o 

arresto executivo, antes da citação do executado, quando certificadas 

diligências infrutíferas para localizar o devedor, no caso em exame, 

verifica-se que o exequente não esgotou as tentativas no sentido de citar 

a empresa agravada, de modo que a medida postulada mostra-se 

precoce, ao menos por ora. Manutenção da decisão agravada. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(TJ-RS - AI: 70080137805 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de 

Julgamento: 18/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 22/01/2019). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não tendo ainda ocorrido citação na 

execução, resta inviabilizado o pleito de penhora no rosto dos autos de 

outra execução na qual também é ré a mesma executada. Para a validade 

do processo, é indispensável a realização de citação, na forma dos arts. 

8º da LEF e 214 do CPC. Precedentes desta Corte; AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70065213548, 

21ª Câmara Cível, TJRS, Rel. Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 

01/07/2015). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

MONITÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - ARRESTO DE BENS - 

PERIGO DE DANO - NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

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

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

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

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

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

da inexistência de elementos concretos de que a parte agravada esteja 

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

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

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

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

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

CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - 

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

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

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

concedido com base em elementos suficientes para a comprovação da 

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

concedido abusivamente. Não preenchidos todos os requisitos para a 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Grifamos). As assertivas iniciais estão baseadas no mero temor subjetivo 

de que o requerido não teria condições de arcar com o custo de uma 

eventual execução. Portanto, não é possível se afirmar a insolvência do 

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

presente momento, sequer houve a devida angularização processual. Tais 

argumentos são suficientes ao indeferimento do pedido da parte autora. 

Sem embargo, anoto que a decisão exarada é pautada em cognição 

rarefeita, de modo que, havendo alteração do quadro fático-jurídico, nada 

obsta o reexame do pedido. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência cautelar em caráter antecedente para 

arresto/penhora de R$ 43.658,88 (quarenta e três mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais, e oitenta e oito centavos), no rosto dos autos nº. 

0168272 -87.2015.8.13.0035, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Cível da 

Comarca de Araguari-MG. Noutro giro, verifico que a petição inicial atende 

os requisitos do art. 700, § 2º, do CPC. 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 Código de Processo 

Civil. A expedição de carta, todavia, está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000382-86.2020.8.11.0003

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:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000382-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ALTIELE NUNES 

FERREIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta por OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de ALTIELE NUNES FERREIRA. Sustenta o autor, em síntese, ter 

celebrado com a requerida, em 19/12/2018, contrato de financiamento 

denominado Cédula de Crédito Bancário n° 1.00271.0000510.18, no valor 

de R$ 135.192,00, pactuando-se como garantia do cumprimento da 

obrigação contratual a alienação fiduciária do veículo descrito na inicial, 

qual seja, VOLVO/FH 520 6X4 2P (DIESEL), ANO 2011, PLACA NPF 8433, 

CHASSI 9BVAS50DXBE769863. Alega que o requerido deixou de efetuar 

os pagamentos devidos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Em 

análise aos autos, constata-se que o presente feito fora proposto contra 

empresário individual em recuperação judicial, por decisão prolatada em 

07/11/2019, nos autos n.º 1013520- 57.2019.8.11.0003, em trâmite na 4ª 

Vara Cível desta Comarca (ID. 28269245). Aduziu o requerido que a 

autora distribuiu Carta Precatória sob o nº 1000867.72-2020.8.11.0040, 

junto ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, pugnando, 

então, pela suspensão da presente demanda. Solicitou aquele Juízo a este 

informações quanto a eventual modificação ou suspensão da liminar 

deferida, tendo em vista o deferimento do processamento da Recuperação 

Judicial (ID. 29541474). O requerido compareceu aos autos (ID. 29603048 

– Pág. 1) noticiando a apreensão do veículo litigioso na Comarca de 

Sinop-MT, por ordem exarada na Carta Precatória nº 

1001582-92.2020.8.11.0015, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível 
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da Comarca, postulando, então, a restituição do referido bem, assim como 

seja determinado à autora que se abstenha de distribuir Cartas Precatórias 

em segredo de justiça perante outras Comarcas. É o breve e necessário 

relatório. Fundamento e DECIDO. Os argumentos trazidos pelo autor e os 

documentos juntados deixam claro que o contrato firmado entre as partes 

está garantido por alienação fiduciária, prevendo o artigo 49, §3º, da Lei 

11.101/2005 que: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 3º 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º 

desta Lei[1], a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos 

bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. A interpretação 

literal do artigo permite concluir que os créditos garantidos por alienação 

fiduciária e/ou arrendamento mercantil não estão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial. Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento veiculado no informativo de jurisprudência nº 550[2], decidiu 

que em algumas hipóteses é possível excepcionar a regra da não 

submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento 

da recuperação judicial, a depender da análise quanto à essencialidade do 

bem. Logo, a suspensão do presente feito está umbilicalmente ligada à 

comprovação da essencialidade do bem e de exame dessa 

essencialidade, a ser realizada pelo Juízo recuperacional. O expediente 

juntado no ID. 29719996 e ss., informa decisão judicial proferida nos autos 

de Recuperação Judicial nº 1013520-57.2019.8.11.0003, em trâmite 

perante o Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, a 

qual transcrevo, ipsis litteris: “ORDENO A SUSPENSÃO do curso da 

prescrição e DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA AS 

EMPRESAS REQUERENTES, inclusive aquelas dos credores particulares 

dos sócios solidários, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05, devendo os 

respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. [...] Adianto 

que, durante a vigência do prazo de blindagem, também DEVERÃO 

PERMANECER SUSPENSOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS OU DE 

CONSTRIÇÃO que tenham por objeto bens e valores que compõem ativos 

e bens essenciais do patrimônio das empresas em recuperação judicial, 

ficando VEDADA A RETIRADA DA POSSE dos mesmos.” Consigne-se, 

portanto, a existência do destacado comando que obstaculiza o 

prosseguimento da presente demanda em relação ao veículo discutido, 

mormente porque não consta qualquer ressalva, especificamente, no que 

toca à res litigiosa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DA LIMINAR - SUSPENSÃO 

DAS AÇÕES E EXECUÇÕES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA RÉ - 

LEI 11.101/05 - POSSIBILIDADE - BEM ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO 

DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Nos termos dos artigos 2º e 3º do 

Decreto-Lei nº.911/69, possível a busca e apreensão de bem dado em 

garantia fiduciária quando constituído em mora o devedor. 2. Contudo, nos 

termos do art. 47 da Lei nº.11.101/2005, deve ser priorizado o princípio da 

preservação da empresa no plano de recuperação judicial. 3.Assim, não 

obstante o crédito de proprietário fiduciário estar excluído dos efeitos da 

recuperação judicial nos termos do § 3º do art. 49 da Lei nº.11.101/2005, 

a retomada de bens essenciais ao funcionamento da atividade empresarial 

se mostra indevida, diante da necessidade de resguardar o 

restabelecimento do desenvolvimento da sociedade e o futuro do plano de 

recuperação judicial. 4. Portanto, deve ser suspensa a ordem de busca e 

apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, até o término do prazo 

de suspensão das ações e execuções decorrente da recuperação judicial 

da empresa ré e apresentação do plano de recuperação judicial para a 

quitação dos débitos, entre eles, o objeto da ação de busca e apreensão. 

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 

10000190128637001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 15/05/2019). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS 

OBJETO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO INADIMPLIDOS. EMPRESA RÉ 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LIMINAR EM 

RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE SUSTOU OS EFEITOS DE ANTERIOR DECISÃO QUE 

AUTORIZOU A APREENSÃO DOS BENS. DESCABIMENTO. VENDA OU 

RETIRADA DOS BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS À ATIVIDADE 

EMPRESARIAL DA RECUPERANDA IMPEDIDA APENAS DURANTE O 

PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS E NÃO INDEFINIDAMENTE (ARTS. 

49, § 3º, E 6º, § 4º, DA LEI 11.101/05). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 

21430988220188260000 SP 2143098-82.2018.8.26.0000, Relator: Gilberto 

Leme, Data de Julgamento: 06/11/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/11/2018). (Grifamos). ANTE O EXPOSTO, 

SUSPENDO a tramitação do feito pelo prazo de blindagem e suas 

eventuais prorrogações, contado a partir da publicação da r. decisão 

p r o f e r i d a  n o s  a u t o s  d e  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  n . º 

1013520-57.2019.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, cabendo ao autor informar o término do prazo. Recolha-se 

eventual mandado de busca e apreensão expedido, com as devidas 

comunicações. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso-MT acerca do conteúdo da presente decisão, em 

resposta ao solicitado no ID. 29541474. Em que pese a informação trazida 

pelo requerido no ID. 29603048, nada há, por ora, que a confirme nos 

autos, o que inviabiliza a análise do pleito restituitório neste contexto. Em 

sendo assim, oficie-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo da 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sinop-MT acerca do conteúdo da presente decisão, bem 

como solicitando informações acerca da aludida apreensão do bem 

litigioso naquela comarca, com fundamento neste feito. Inobstante, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar-se acerca das informações trazidas pelo requerido. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 6º A decretação da falência ou o 

deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso 

da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 

inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 4º Na 

recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 

hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e 

oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 

restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de 

iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 

pronunciamento judicial. [2] DIREITO EMPRESARIAL. NÃO SUBMISSÃO DE 

CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Não se submetem aos efeitos da recuperação 

judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não 

essencial à atividade empresarial. O art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 

estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por sua vez, o § 3º 

do mesmo artigo prevê hipóteses em que os créditos não se submeterão 

aos efeitos da recuperação judicial, entre eles, os créditos garantidos por 

alienação fiduciária. A jurisprudência do STJ, no entanto, tendo por base a 

limitação prevista na parte final do § 3º do art. 49 – que impede a venda ou 

a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à 

sua atividade empresarial – e inspirada no princípio da preservação da 

empresa, tem estabelecido hipóteses em que se abre exceção à regra da 

não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao 

procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo 

STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades 

que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da 

atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em 

alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, ou no caso de o 

bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, 

justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes 

dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade 

produtiva da sociedade. Caso contrário, isto é, inexistente qualquer 

peculiaridade que justifique excepcionar a regra legal do art. 49, § 3º, 

deve prevalecer a regra de não submissão, excluindo-se dos efeitos da 

recuperação judicial os créditos de titularidade da interessada que 

possuem garantia de alienação fiduciária. (CC 131.656-PE, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, julgado em 8/10/2014). (Grifamos).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005249-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005249-59.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): THEMIS DE OLIVEIRA REU: PROJETTA INCORPORACAO E 

VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. De início, há de se consignar 

que o comparecimento do requerido à audiência conciliatória 

desacompanhado de advogado, por si só, não acarreta nulidade, como se 

vê: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não 

se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Salvo 

quando provoca prejuízo, a ausência do advogado à audiência de 

conciliação não implica nulidade. III. Recurso desprovido. (TJ-DF 

20151010057475 DF 0005680-42.2015.8.07.0010, Relator: JAMES 

EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2018, 4ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2018 . Pág.: 418/425). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO EM 

SEDE DE AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO 

PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. ENUNCIADO Nº. 21, DO FÓRUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO 

E CONCILIAÇÃO (FONAMEC). TRANSAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE 

NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O 

artigo 6º, da Lei nº. 5.478/68 (Lei de Alimentos), não exige a presença de 

advogados em audiências de conciliação e julgamento. 2. O enunciado nº. 

21, do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (FONAMEC) prevê que 

nas sessões de conciliação ou mediação, inclusive naquelas relacionadas 

ao Direito de Família, não é obrigatória a presença de advogado. 3. Assim, 

considerando inexistirem prejuízos que iligam a idoneidade do acordo 

homologado e a preservação de direitos, tampouco demonstrada a 

ocorrência de eventuais prejuízos materiais impingidos aos interesses dos 

menores, impõe-se a manutenção da sentença vituperada. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – Apelação (CPC): 

01791856920178090072, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data 

de Julgamento: 27/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

27/03/2019). (Grifamos). Noutro giro, tendo em vista que as partes 

transacionaram em audiência, não há que se falar em abertura de prazo 

para oferecimento de Contestação e, muito menos, decretação de revelia, 

como requer a parte autora no ID. 29212876, mesmo porque o art. 335, 

caput e seu inciso I, in fine, do CPC é claro ao dispor: Art. 335. O réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ISTO 

POSTO, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes em audiência de Conciliação (ID. 26593844), 

através do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. 

Por consequência, tendo o acordo efeito de Sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com decisão de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Custas processuais nos termos do 

acordo. Honorários indevidos ante a ausência de contenciosidade na liça. 

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

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

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000128-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CESAR MORAES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000128-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEITON CESAR MORAES FERNANDES REQUERIDO: 

AYMORE Vistos etc. CLEITON CÉSAR MORAES FERNANDES propôs a 

presente AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA c/c REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A., ambos qualificados. Alega, em síntese, que, em junho 

de 2017, mediante contrato de financiamento na modalidade CDC, adquiriu 

junto à requerida um veículo HB20 COMFORT 1.6 PLUS AT D199, cor 

branca, ano 2017/2017, chassi nº 9BHBG41DBHP764591, cujo valor total 

seria R$ 95.837,12 (noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e sete reais e 

doze centavos), sendo uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o 

restante – R$ 45.890,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais) 

- em parcelas. Relata que, quando da celebração do negócio jurídico, o 

instrumento contratual lhe fora entregue com o campo destinado à escolha 

do Seguro a ser contratado já previamente preenchido, no valor de R$ 

2.490,65 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco 

centavos), constando a Seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e 

Previdência S.A. como contratada - “SEGURO CDC PROTEGIDO 

VIDA/EMPREGO” -, sendo a empresa, aliás, pertencente ao mesmo grupo 

econômico da requerida. Assevera que, ao realizar simulação de valor de 

financiamento com a requerida, nada lhe fora dito acerca da contratação 

de Seguro prestamista, crendo que referido valor apresentado na referida 

simulação não incluía outras contratações, tais como a do referido Seguro. 

Anota que a contratação do Seguro ocorreu contra sua vontade, não 

tendo tido qualquer oportunidade de discutir acerca da sua contratação, 

mesmo porque a requerida teria lhe afirmado ser esta uma condição 

necessária ao financiamento, o que configuraria “venda casada”, em 

afronta aos ditames do CDC. Indicando números de protocolos, diz ter 

tentado contatar a requerida por diversas vezes a fim de que a cobrança 

de Seguro prestamista fosse cancelada, bem como que se procedesse 

com o recálculo das parcelas devidas, sem a cobrança do seguro, todas 

sem sucesso, inclusive notificação extrajudicial expedida. Pede, ao final, a 

procedência dos pedidos para que seja declarado nulo o “SEGURO CDC 

PROTEGIDO VIDA/EMPREGO” contratado, restituídos em dobro os valores 

pagos até então, bem como recalculado o valor das parcelas do 

financiamento, além de condenada a requerida a indenizar-lhe em danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo sem 

prejuízo das demais verbas e honorários de sucumbência. Juntou 

documentos à inicial. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 

13328336). O banco requerido contestou a ação (ID. 13276631), 

impugnando, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária 

gratuita, e, no mérito, aduzindo pela regularidade da contratação e 

inexistência de má-fé, pugnando pela improcedência dos pleitos insertos 

na exordial, juntando ainda documentos. Em sede de Impugnação o autor 

rebateu as alegações do requerido e reiterou os pedidos iniciais (ID. 

13916666). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16172028), 

ao passo que o requerido quedou-se inerte. Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 
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vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. De proêmio, AFASTO 

a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à 

parte autora, ante a ausência de demonstração de que a parte beneficiada 

possui condições de arcar com as despesas processuais. Com efeito, é 

ônus de quem se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça 

comprovar que o pretendente ao benefício dispõe de recursos financeiros 

para arcar com as despesas processuais, do qual não se desincumbiu a 

requerida. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço. 

Muito embora a proposta de adesão ao Seguro prestamista (ID. 13276656 

– Pág. 1) tenha sido, de fato, apresentada em apartado ao referido 

contrato de financiamento (ID. 1327660 – Pág. 1), o que, em tese, indicaria 

a livre anuência do autor na pactuação contratual, depreende-se, por 

outro lado, pela maneira como se deu a celebração, que inexistiu a 

faculdade de adesão do consumidor, porquanto o seguro foi estabelecido 

na mesma oportunidade do contrato de empréstimo, aliás, no mesmo 

minuto e segundo. Para além disso, nota-se o preenchimento 

mecânico/automático dos campos referenciados. Não obstante, 

poder-se-ia deduzir pela existência de prévia e livre pactuação entre as 

partes quanto ao Seguro contratado, para após, e somente após, 

proceder-se com a impressão dos instrumentos negociais para assinatura 

e conclusão negocial. Ocorre que, embora não se vislumbre, de fato, 

contratação do Seguro a fórceps, não se descura a evidente irresignação 

do autor com o ocorrido e as inúmeras tentativas de solucionar o caso, 

incluindo-se aí notificação extrajudicial e o fornecimento de vários 

números de protocolo, o que denotam clara insurgência, o que não fora 

suficientemente impugnado pela requerida. Tendo atraído para si o ônus 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor (art. 373, II, do CPC), caberia à ré, no mínimo, colocar em xeque 

as alegações autorais, mas assim não fez, limitando-se a asseverar pela 

liberalidade contratual do autor. A propósito, o banco requerido também 

não logrou êxito em comprovar que o Seguro poderia ser suprimido do 

negócio jurídico firmado ou, ao menos, que tenha buscado cancelar o 

contrato e devolver o valor recebido. Recentemente, a Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos o 

REsp 1.639.320 e o REsp 1.639.259, firmou três novas teses, cujos temas 

julgados foram cadastrados sob o número 972, destacando-se o seguinte: 

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido 

a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela 

indicada.” Ainda nesse sentido é a Jurisprudência: AGRAVO INOMINADO. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO BANCÁRIO. 

SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O 

oferecimento de empréstimo juntamente com a contratação do seguro, 

quando não informado adequadamente ao consumidor e ainda 

acompanhado de injustificada resistência do banco ao cancelamento 

imediato do seguro, caracteriza prática abusiva conhecida com "venda 

casada". O Código de Defesa do Consumidor repele tal conduta, 

reputando-a abusiva (artigo 39, inciso I). Manutenção da sentença. 

Hipótese que se subsume ao disposto no art. 557, do Código de Processo 

Civil. Desprovimento do Agravo Inominado. (TJ-RJ - APL: 

00142845820108190066 RJ 0014284-58.2010.8.19.0066, Relator: DES. 

ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 24/09/2013, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 17/10/2013 

12:50). (Grifamos) AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

SEGURO – VENDA CASADA - Insurgência contra a cobrança de seguro 

de proteção financeira - ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a 

cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à 

contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando 

verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos 

Recursos Repetitivos nºs 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença 

reformada neste aspecto. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 

10116748220158260405 SP 1011674-82.2015.8.26.0405, Relator: Israel 

Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/02/2019). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO 

STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) A 

cobrança de "seguro de proteção financeira" foi objeto de julgamento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (Tema 

972), REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP, por meio do qual foi 

exarada a seguinte tese: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor 

não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou 

com seguradora por ela indicada." 2) Entendeu o STJ, portanto, que a 

estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira) em 

contratos bancários deve garantir ao consumidor, além da opção de 

contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a 

qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos 

termos do art. 39, inc. I, do CDC.3) Portanto, sob as disposições dos arts. 

332, III, do Código de Processo Civil, aplicando-se os precedentes 

decorrentes de demanda repetitiva, recurso conhecido e desprovido, 

sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00319778520198030001 AP, Relator: 

REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/02/2020, 

Turma recursal). (Grifamos). Não há dúvida quanto à natureza da 

presente relação jurídica, sendo esta de consumo, conforme uníssona 

jurisprudência. O Código de Defesa do estabelece vedação à prática de 

venda casada, tida como conduta abusiva nos termos do art. 39, inciso I, 

do CDC, como se vê: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou 

serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento 

de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 

bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; Respaldando o 

entendimento supra exposto, têm-se ainda os seguintes arestos: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 

PESSOAL COM SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO 

OPORTUNIZADA A DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS. Ação pela qual objetiva 

o autor seja declarada a rescisão do contrato de seguro prestamista, bem 

assim de tarifa de cadastro, além da inexigibilidade da dívida oriunda deste 

seguro, com o que pleiteia a devolução, em dobro, dos valores 

indevidamente cobrados e pagos, a par de ser arbitrada indenização 

compensatória de danos morais. Sentença de parcial procedência. 

Irresignação da instituição financeira. Relação de consumo. Aplicação da 

Lei nº. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). 

Contratação de empréstimo pessoal. Existência de cláusula de 

contratação de seguro prestamista, que, embora mencione ser a 

contratação opcional, tal opção aparece previamente marcada, 

inviabilizando ao consumidor a discuta a cláusula. Venda casada. 

Violação à norma prevista no inciso I, do artigo 39, do Código de Defesa 

do Consumidor. Legitimidade da cobrança da tarifa de abertura de 

cadastro, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp 

nº. 1.251.331/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. Ausência de 

interesse recursal da instituição financeira, no que respeita à indenização 

por dano moral, haja vista que tal pedido foi julgado improcedente. Recurso 

que se conhece, parcialmente e que neste tocante se dá parcial 

provimento. (TJ-RJ - APL: 00198178520188190205, Relator: Des(a). 

DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 15/10/2019, VIGÉSIMA 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. 

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Demanda objetivando o cancelamento de seguro prestamista, com a 

restituição do valor pago corrigido, bem como a condenação da Ré ao 

pagamento de reparação pelos danos morais sofridos. Alegação de venda 

casada. Sentença de procedência parcial, que afastou a condenação por 

danos morais. Interposição de recurso somente pelo Autor. Apelação do 

Autor requerendo a reforma parcial da sentença, com a condenação do 

Banco Réu ao pagamento de indenização por danos morais. Banco 

Apelado que não comprovou que foi oferecida opção para efetuar o 

empréstimo sem o seguro prestamista e, ainda, que foi possibilitado ao 

cliente escolher a seguradora de sua conveniência, motivo pelo qual a 

inclusão do seguro deve ser considerada abusiva, com a devolução do 

valor de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé da 

instituição financeira e que o seguro prestamista se relaciona com o 

contrato de empréstimo, garantindo sua quitação. Ausência, contudo, de 

lesão a direito da personalidade, a justificar a condenação do Réu ao 

pagamento de reparação por direito moral, uma vez que a questão teve 

reflexo puramente patrimonial e não houve sequer comprovação da perda 

de tempo útil, na tentativa de resolução da questão pela via administrativa. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 00031113620188190008, 

Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/12/2019, 

DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). A rigor do artigo 6º, III, do 

Código de Defesa do Consumidor, dentre os direitos básicos do 

consumidor, está o direito à informação, que é derivação do próprio 

princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as 

relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico. Sobre o tema, 
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preleciona ALEXANDRE DAVID MALFATTI[1]: “Interessa destacar que o 

dever de informação do fornecedor rompe o tradicional dever de 

informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao consumidor. Agora, é o 

fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se ao colocar seu produto 

ou serviço no mercado de consumo.” Desse modo, é um dever do 

fornecedor informar, de maneira clara e ostensiva, as qualidades do 

produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo, esclarecendo de 

tal forma suas características que seja possível ao consumidor ponderar 

acerca das suas vantagens e desvantagens e, diante de tais 

informações, escolher entre contratar ou não. Conforme destaca o 

festejado SÉRGIO CAVALIERI FILHO[2]: “[...] só há autonomia de vontade 

quando o consumidor é bem informado e pode manifestar a sua decisão 

de maneira refletida.” In casu, portanto, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII e 170, inciso V. Iluminado pelas lições 

doutrinárias e pretorianas expostas e tendo em vista que o requerido não 

logrou êxito em demonstrar que o Seguro contratado poderia ser suprimido 

do negócio jurídico firmado, mister se faz o acolhimento da pretensão 

autoral. Portanto, a declaração de nulidade do contrato de Seguro 

denominado “SEGURO CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO”, bem como da 

“CLÁUSULA B, item B.6” do contrato de financiamento, referentes ao 

Seguro prestamista no importe de R$ 2.490,65 (dois mil, quatrocentos e 

noventa reais e sessenta e cinco centavos), é medida que se impõe. De 

consequência, a restituição ao autor dos valores despendidos para 

pagamento do aludido contrato de Seguro também é medida a ser 

determinada, restituição esta, aliás, que deve se dar de forma simples, eis 

que para haver restituição em dobro faz-se necessária a efetiva 

demonstração, de modo insofismável, de má-fé por parte do credor em 

cobrar a quantia indevida, o que não restou seguramente evidenciado nos 

presentes autos. Corroborando o entendimento supra, colaciono os 

julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA 

- CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - VIABILIDADE - TARIFA DE 

CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA 

CASADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. As 

instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas 

na Lei de Usura, tampouco induz abusividade, por si só, a estipulação de 

juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano. É viável a 

capitalização mensal de juros nos contratos posteriores a 31/03/2000, 

desde que haja previsão expressa, comumente representada pela 

estipulação da taxa de juros remuneratórios anual em percentual superior 

ao duodécuplo da mensal. Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no 

início da relação entre o consumidor e a instituição financeira, desde que 

não seja tarifada em valor excessivo. O consumidor não pode ser 

compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com 

seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada. A 

repetição em dobro dos valores efetivamente cobrados a maior depende 

de prova da má-fé por parte do credor. (TJ-MG - AC: 10000191144161001 

MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 

13/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. I - O julgamento antecipado 

da lide realizado a requerimento de ambas as partes, não configura 

cerceamento do direito de defesa. II - As normas do Código de Defesa do 

Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições 

financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior 

Tribunal de Justiça. III - A cobrança do Seguro de Proteção Financeira 

depende da comprovação de que o cliente tenha aderido aos termos e 

condições da apólice e que esta tenha sido efetivamente emitida. IV - 

Julgada ilegal a cobrança feita ao consumidor a título de seguro 

prestamista, é devida a restituição simples do valor cobrado indevidamente 

sob tal rubrica. V- Se ambas as partes são vencidas e vencedoras, resta 

caracterizada a sucumbência recíproca, a ensejar a divisão proporcional 

entre os litigantes do pagamento dos ônus processuais. VI - Ausente a 

má-fé processual, não se mostra cabível a condenação dos recorrentes 

na penalidade prevista no art. 80, do Código de Processo Civil. VII - 

Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000190612424001 MG, 

Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de 

Publicação: 11/10/2019). (Grifamos). Outrossim, o pedido de indenização 

por danos morais não merece a mesma sorte, visto que inexiste nos autos 

prova de que o autor tenha sofrido prejuízo de tal estirpe, bem como 

porque o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por 

danos morais, como bem recomendam as lições pretorianas a seguir 

transcritas: NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA, PRÊMIO SEGURO 

PRESTAMISTA, CESTA DE RELACIONAMENTO. VENDA CASADA. 

CONFIGURAÇÃO, NO CASO SUB JUDICE. 1. DA VENDA CASADA. A 

contratação de seguro concomitantemente aos contratos de empréstimos 

caracteriza venda casada, sendo esta prática repelida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, em face do que dispõe o seu art. 39, I, além de 

representar afronta a um dos direitos básicos do consumidor, consistente 

na liberdade de escolha na pactuação dos serviços (art. 6º, II, do CDC). 2. 

DOS DANOS MORAIS. Para fazer jus à indenização a título de danos 

morais é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que 

meros dissabores vividos em face de eventual demora na liberação do 

dinheiro aplicado perante a ré não se revelam suficientes à configuração 

de dano moral, pois, com isso, não se verifica ofensa a direitos da 

personalidade. Apelação parcialmente provida. (TJ-RS - AC: 70079201877 

RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 06/12/2018, 

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

12/12/2018). (Grifamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA CASADA 

ENTRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA (PRESTAMISTA). DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. A mera 

pactuação do seguro de proteção financeira no bojo do contrato de 

empréstimo, realizada sem qualquer constrangimento, vexame, dor, abalo 

espiritual etc., insere-se no universo do mero aborrecimento, não 

ensejando o reconhecimento de dano moral. 2. Apelo a que nega 

provimento. (TJ-PE - APL: 4402808 PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de 

Oliveira Lima, Data de Julgamento: 13/07/2016, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/07/2016). (Grifamos). Portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais no presente caso. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, para DECLARAR a nulidade da contratação 

do “SEGURO CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO”, assim como da 

“CLÁUSULA B, item B.6” do contrato de financiamento pactuado entre as 

partes, bem como DETERMINAR a restituição do montante pago a título de 

Seguro Prestamista, de forma simples, à parte autora, valor este que 

deverá ser apurado em liquidação de Sentença, com o consequente 

recálculo e abatimento do quantum faltante, importe tal que deverá ser 

acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido. Em face 

da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 40% 

(quarenta por cento) pelo autor e 60% (sessenta por cento) pela ré, verba 

cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§ 3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença, no prazo legal, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] O direito de informação no Código de 

Defesa do Consumidor. São Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247. [2] 

Programa de Direito do Consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 88.
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002642-44.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

JOAO DE SOUZA Vistos etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO (SICREDI SUL 

MT), devidamente qualificado nos autos, manejou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de JOÃO DE SOUZA, também 

qualificado no feito, alegando que é credor do requerido pelo valor 

atualizado de R$ 115.058,68, referente a limite de crédito de cheque 

especial, concedido em 20/04/2014. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir o contrato, e, por isso, pleiteia o recebimento do valor descrito na 

exordial, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação 

nas custas processuais e dos honorários advocatícios. Instruiu a exordial 

com documentos. Em decisão interlocutória (ID. 10312191) fora recebida a 

inicial e determinada a citação do requerido para comparecer a audiência 

conciliatória, que restou infrutífera (ID. 12081024). O requerido, todavia, 

deixou escoar o prazo sem contestar a presente (ID. 26081796). Em 

síntese é o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que 

entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem 

cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. I – DA REVELIA 

De início, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos) Com efeito, o cotejo 

dos autos revela que o requerido, regularmente citado (ID. 12006344), não 

apresentou defesa[2], incorrendo em revelia, de modo a ensejar 

presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na petição 

inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Corroborando tal entendimento 

transcrevo os seguintes arestos: REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A 

REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. (ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. Órgão Julgador T4 

- QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. 

Julgamento2 de Outubro de 1990. Relator Ministro BARROS MONTEIRO). 

(sublinhamos). A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor 

em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). (negritei). A revelia do 

réu, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de 

acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta 

do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos[3] por 

ele alegados. Conforme analisado acima, o demandado tornou-se revel. 

Muito embora exista contra ele a presunção de veracidade dos fatos não 

contestados, trata-se, de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos 

documentos apresentados na peça de ingresso, fazem presumir como 

verdadeiros os fatos alegados na exordial. A dívida está perfeitamente 

comprovada, com “quantum” delimitado e insuscetível de qualquer objeção, 

até porque o requerido não impugnou o pedido, onde poderia se defender 

e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão autoral. Nesta 

trilha, a existência e origem do débito estão perfeitamente comprovadas 

(IDs. 6719885 e 6719896), sendo que o requerido não fez objeção quanto 

ao valor da dívida, permanecendo silente. Ademais, o autor comprovou 

documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem 

indubitável origem válida e lícita, mas, também a certeza do “quantum” 

financeiro devido, e, bem assim, com a mesma qualidade jurídica, a 

exigibilidade do crédito, devendo o requerido, portanto, satisfazer o débito 

que não contrapor. Faz-se mister destacar que, processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte demandada. Esta, advertida das consequências da 

ausência de manifestação, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, 

referendando com isso, nos moldes da lei processual[4], a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque não questionou o débito anunciado 

na inicial. Diante de tais fatos e documentos, a pretensão autoral, portanto, 

está firmemente amparada pelas normas e princípios da legislação civil e 

comercial de regência da matéria, sendo de rigor a procedência do pedido. 

Em face do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 115.058,68 corrigida 

monetariamente, com base no INPC, e acrescida de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da atualização do débito encartada nos autos, 

e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

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

Civil. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

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

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e 

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

DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367. [2] Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;[...] [3] "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia 

tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de 

direito" (RTFR 159/73). [4] CPC – Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.
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AUTOR(A): ADEMIR DE SOUSA DA SILVA REU: OI MÓVEL S/A Vistos etc. 

ADEMIR DE SOUZA SILVA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

perante este juízo com a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, em desfavor de OI S/A, também 

qualificada, alegando em síntese, que seu nome foi incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito devido a suposto débito referente a uma linha 

telefônica contratada em seu nome e sem seu consentimento. Requer o 

deferimento liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, pugnando ao final, pela procedência da ação, confirmando-se 

a liminar em definitivo, reconhecendo a inexistência do débito cobrada pela 

ré, bem como a condenação da requerida no pagamento de danos morais, 

sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. 

Instruíram a peça vestibular documentos. A liminar foi indeferida no id. 

14140614. Realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (id. 

15677514). A requerida contestou no id. 16101781, preliminarmente 

impugnou o pedido de justiça gratuita do autor e no mérito, defendeu a 

regularidade na solicitação da linha telefônica, a inexistência de dano 

moral e, ao final, pugna pela improcedência dos pleitos insertos na 

exordial. Em sede de impugnação a parte autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais (id. 17841512). Instadas as partes 

a manifestarem interesse na produção de provas (id. 21545161), 

registraram desinteresse na produção de novas provas e postularam o 

julgamento do feito no estado em que encontra (ids. 21912181 e 

22076665). É o relatório. Fundamento e decido. De proêmio, analisando as 
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razões suscitadas pela ré, entendo que a impugnação à concessão da 

assistência judiciária gratuita não merece guarida. O artigo 98 do CPC, 

prevê que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” Com efeito, a legislação processualista em vigor 

ao instituir o benefício da gratuidade da justiça, não exige prova de 

miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça, 

estabelecendo que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (art. 99, §3º) Prelecionam 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “(...) A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (in, Código de processo civil comentado e 

legislação extravagante”. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4º da Lei 1.060/1950, p. 1184). In casu, o 

impugnante assevera que o impugnado não faz jus a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que “não junta qualquer 

documento hábil que evidencie a falta de condições financeiras que 

justifiquem a concessão da gratuidade pleiteada”. (id. 16101781 - Pág. 2) 

Em que pese às alegações do impugnante, os documentos acostados aos 

autos comprovam que o impugnante não recebe remuneração líquida em 

quantidade expressiva, de maneira que, na interpretação da Lei, a 

assistência judiciária merece deferimento. Nesse sentido: “Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. 

RENDIMENTOS INFERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS. 1. No 

caso em exame a decisão recorrida foi publicada após a data de 

17/03/2016, logo, não se aplica a anterior legislação processual civil, de 

acordo com enunciado do STJ quanto à incidência do atual Código de 

Processo Civil de 2015 para as questões processuais definidas após 

aquele termo. Assim, em se tratando de norma processual, há a imediata 

incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do art. 1.046 

do diploma processual precitado. 2. A concessão de assistência judiciária 

gratuita decorre de efetiva demonstração de carência econômica, mesmo 

momentânea, independentemente da condição de pobreza ou 

miserabilidade da parte, consoante estabelece o art. 98, caput, do novel 

Código de Processo Civil, combinado com o artigo 5º, LXXIV da CF. 3. A 

situação fática examinada autoriza a concessão do benefício, em função 

da parte agravante perceber rendimento mensal inferior a 05 (cinco) 

salários mínimos, valor este insuficiente para atender as necessidades 

básicas garantidas constitucionalmente e as despesas processuais. Dado 

provimento ao agravo de instrumento.” (Agravo de Instrumento Nº 

70069139608, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 02/05/2016). (ressaltamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE 

DOS AGRAVADOS DE ARCAREM COM AS DESPESAS PROCESSUAIS 

SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIO E DE SUAS FAMÍLIAS. 1. A União 

não demonstrou que os autores possuem condições de arcar com as 

custas dos processo sem prejuízo de suas subsistências ou de suas 

famílias, especialmente porque levou em conta somente a remuneração 

bruta de cada um deles, e não a remuneração líquida, que em nenhum 

caso se mostrou expressiva. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg na 

AR 4.802/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, REPDJe 21/10/2013, DJe 01/07/2013). 

(destacamos) Ademais, a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que com provarem insuficiência de recursos” e, ante a ausência de prova 

em sentido contrário, presumem-se pobres quem afirma essa condição 

nos termos da legislação competente. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – IMPUGNAÇÃO Á 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS 

EM CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o 

deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para 

afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o 

benefício.” (TJMT - Ap 82040/2014, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015). (negritamos) “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NECESSIDADE DE 

CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as 

despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 

1.060/50, art. 4º, caput). Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à 

pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, 

cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a 

impugnação deve vir fundada em provas. A gratuidade deve ser deferida 

quando os elementos dos autos evidencia a necessidade real de sua 

concessão e este foi pleiteado oportunamente pela parte.” (TJMT - Ap 

64495/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). (grifamos) 

“RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM 

CONTRÁRIO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 

DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. ‘Deve ser mantido o 

deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para 

afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o 

benefício.’ (Ap 82040/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado 

no DJE 25/06/2015).” (TJMT - Ap 46905/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015). (ressaltamos) Assim, não 

tendo o impugnante provado a inexistência ou o desaparecimento das 

condições exigidas para a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, ônus que lhe incumbia, não há que se falar em 

revogação do benefício, mesmo porque não trouxe aos autos deste 

incidente, prova segura de suas alegações, o que faz com que seja de 

rigor a manutenção da presunção inicial de que o impugnado não possui 

condições de arcar com as custas/despesas do processo, sem prejuízo 

de seu sustento ou de sua família. Diante do exposto, rejeito a presente 

impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, manejada pela 

parte requerida. Em face da ausência de questões instrumentais a ser 

enfrentadas neste processo, passo desde logo ao julgamento do mérito da 

lide. Compulsando os autos, verifica-se que o nome do autor foi lançado 

nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos perante a 

empresa requerida (id. 14026524). Em contestação de id. 16101781 a 

requerida alegou a regularidade da contratação pela parte autora do plano 

OI Total Fixo+ Pós Conectado 1.000 + Banda Larga e oi TV, vinculados ao 

terminal fixo 66 34240260, porém deixou de comprovar a solicitação pela 

parte autora do serviço litigioso ou mesmo de juntar cópia do ajuste 

correspondente, ônus que lhe competia, na esteira do que tem 

recomendado a jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA 

NÃO SOLICITADA - FRAUDE - CONTRATO VERBAL REALIZADO VIA 

TELEFONE - INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO NA SERASA - CULPA DA 

CONCESSIONÁRIA QUE INSTALOU O TERMINAL A PEDIDO DE TERCEIRO 

EM NOME DA AUTORA - RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

VALOR EXACERBADO - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (TJ-MS - AC: 10137 MS 2007.010137-2, Relator: Des. 

Luiz Carlos Santini, Data de Julgamento: 12/06/2007, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 04/07/2007).” (destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA ORIUNDA DE NÃO 

PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. LINHA SOLICITADA POR TERCEIRO 

UTILIZANDO-SE DA QUALIFICAÇÃO DO AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA 

SERASA. ILÍCITO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE 

NATUREZA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ADESIVO. PEÇA 

RECURSAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO 

PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I - Cabe à 

empresa, no exercício de suas atividades, certificar-se de que a 

prestação do serviço está sendo efetuada à pessoa cujos dados constam 

da solicitação, devendo responder civilmente por qualquer desídia neste 

sentido, principalmente se culmina com a inscrição indevida do nome do 

pseudo-consumidor em banco de dados de proteção ao crédito. II - 

Considerando-se a natureza compensatória do montante pecuniário em 

sede de danos morais, a importância estabelecida em decisão judicial há 

de estar em sintonia com o ilícito praticado, a extensão do prejuízo sofrido 
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pela vítima com todos os seus consectários, a capacidade financeira do 

ofendido e do ofensor, servindo como medida punitiva, pedagógica e 

inibidora. Assim, há de ser majorado o valor fixado a título de 

compensação pelos danos morais experimentados pelo autor. III - Não há 

exigência legal no sentido de que a matéria objeto do recurso adesivo 

esteja diretamente relacionada e em contraposição a todos os argumentos 

insculpidos no recurso principal. Ademais, a peça recursal adesiva 

preenche os requisitos assinalados no art. 514 do CPC, bem como 

demonstra o seu objetivo de ver minorado o quantum compensatório 

estabelecido na sentença objurgada. (TJ-SC - AC: 96769 SC 

2005.009676-9, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 

12/11/2007, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Itajaí).” (destacamos) “Prestação de serviços. Telefonia. Ação 

de indenização por danos morais, com pedido liminar, concedido apenas 

para excluir o nome da autora dos cadastros do Serasa. Autora que alega 

não ter solicitado a linha telefônica. Negativação do nome da autora: 

ocorrência. Dano moral fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais). 

Apelação. Renovação dos argumentos anteriores. Insurgência com 

relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a 

negligência da ré ao facilitar a habilitação e transferência de linhas 

telefônicas sem o mínimo de conferência de dados. Dano moral 

configurado. Redução: descabimento. Indenização fixada na sentença 

atendeu aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00414127720108260577 SP 

0041412-77.2010.8.26.0577, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 18/04/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/04/2013)” (grifamos) “INDENIZAÇÃO. Danos morais. 

Inclusão indevida nos cadastros de devedores. SERASA. Sentença que 

julgou parcialmente procedente a ação apenas para declarar inexigível o 

débito apontado, desacolhendo o pedido indenizatório, pois ausente 

conduta culposa. Hipótese de negligência e cobrança indevida. Dívida 

sobre linha telefônica não solicitada. Responsabilidade objetiva pelo risco 

da atividade. Danos caracterizados. Recurso provido para condenar a ré 

no pagamento de indenização fixada em R$ 8.000,00. (TJ-SP - APL: 

9064206552009826 SP 9064206-55.2009.8.26.0000, Relator: Teixeira 

Leite, Data de Julgamento: 19/01/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 26/01/2012).” (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPRA REALIZADA MEDIANTE 

FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA. MATÉRIA DE FATO. 1. "A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 

(Súmula 7/STJ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ , 

Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 

06/02/2014, T4 - QUARTA TURMA).” (ressaltamos) Iluminado por tais 

lições pretorianas e tendo em vista que a requerida não logrou êxito em 

demonstrar a formalização do contrato, a regularidade da cobrança e da 

correlata positivação cadastral (id. 14026524), mister se faz o acolhimento 

da pretensão autoral. Deste modo, a declaração da inexistência do débito 

na forma requerida na inicial é medida que se impõe. Em consequência, 

devida é a condenação da requerida no pagamento de danos morais a 

parte autora, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pela 

requerida, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com 

negligência, conforme exposto acima. O direito à indenização por dano 

moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, 

incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...’” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que não prospera a alegação da parte 

requerida de que a parte 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 autoestima da 

vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela parte autora foi resultante da conduta negligente 

referenciada da parte demandada, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte autora. 

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 parte 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, julgo 

procedente o pedido inserto na inicial da presente inicial, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, para declarar inexistente em relação a parte 

autora o débito litigioso, bem como, condenar a parte reclamada a 

indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 

5.000,00, importe a ser pago pela parte ré ao demandante, de uma única 

vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data 

deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa (id. 

14026524). Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, dos 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012148-10.2018.8.11.0003

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:
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RAFAEL TESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012148-10.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RAFAEL TESTA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, instituição financeira de direito 

privado, em desfavor de RAFAEL TESTA, ambos devidamente qualificados 

e representados nos autos. Alega o autor, em síntese, que firmou com o 

requerido, contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, 

para aquisição de bem móvel, descrito na exordial, onde relata que o réu 

deixou de adimplir as parcelas do crédito pactuado, objetivando assim com 

a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do veiculo 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Instruíram 

a peça vestibular documentos. No ID. 16691395, foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do autor (ID 18970477). Devidamente citado o 

requerido, manifestou-se (ID, 18621238), requerendo a purgação da mora, 

assim como a imediata restituição do bem móvel, o que foi deferido no ID. 

18911595, na sequencia o veiculo foi restituído ao requerido (ID. 

19150839). No ID 19769587, aportou a anuência da parte autora com os 

valores depositados. É a síntese do necessário. Fundamento e decido 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o requerente a 

apreensão do bem alienado, em razão do descumprimento contratual. 

Registro que o desate da liça não demanda atividade probatória em 

audiência, visto que o seu mérito envolve questões unicamente de direito, 

que podem ser resolvidas, mediante o julgamento antecipado da lide, na 

forma do artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento imediato da 

lide tem cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. Consigno que, 

nos termos da Súmula nº 297[1], do STJ, o CDC deve ser aplicado também 

nos negócios jurídicos celebrados com as instituições financeiras. 

Ademais, o assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em 

que o STF já expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, 

todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código 

de Defesa do Consumidor”. A alienação fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário[2], em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Logo, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei[3]. Se houver 

inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem 

alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da 

liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do 

bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do 

credor). A respeito do tema, trago a baila os comentários do doutrinador 

André Luiz Santa Cruz Ramos[4]: “A alienação fiduciária em garantia é um 

contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra 

a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (destaquei) 

Ressalto que o tema encetado nesta demanda foi decidido em sede de 

recurso repetitivo[5], tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será 

aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. (destaquei). Analisando detidamente 

os autos observo que o demandado consignou em juízo a integralidade da 

dívida indicada na petição inicial , em observância ao contido no §2, do art. 

3 do Decreto Lei 911/69[6], in litteri: “Art. 3 - (...) § 2o No prazo do § 1o, o 

devedor fiduciante 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. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004)” (destaquei) Assim, em contemplação aos 

documentos apresentados com a exordial, observa-se, que as partes 

efetivamente celebraram um contrato de financiamento de bem móvel com 

alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo (ID. 

16301424), em que o requerido, encontrava-se inadimplente, conforme se 

vislumbra nos documentos juntados ao feito (ID. 16301425), 

posteriormente, vindo em juízo a solver o débito (ID. 18621238), com o que 

o autor anuiu no ID. 19769587. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1421452 RS, 

2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Julgamento: 06/05/2014, 

T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 14/05/2014). “BUSCA E 

APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. I 

Consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 

543-C do CPC, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da 

integralidade da dívida”. II Apelação desprovida. (TJ-DF - APC: 

20140610065932, Relator: VERA ANDRIGHI, Julgamento: 27/05/2015, 6ª 

Turma Cível, Publicação: 09/06/2015 . Pág.: 360). (negritei) Desta forma, 

reconheço a referida purgação da mora, visto que, o pagamento 

apresentado pela requerida, foi efetuado conforme o requisitado pelo 

autor na exordial. Sendo assim, em face das razões já expostas e com 

essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE[7] o pedido elencado na 

exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, diante da efetiva quitação 

das parcelas pendentes do contrato avençado por parte da requerida. Em 

observância ao principio da causalidade[8], condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (vinte por cento), sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No mais, 

expeça-se alvará da quantia depositada no feito, em favor da instituição 

financeira. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, 

e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, 

com as formalidades de estilo. P. I. C. Jorge Iafelice dos Santos Juiz de 

Direito [1] SÚMULA N. 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras. [2] Geralmente é uma financeira que forneceu 

o numerário para a aquisição do bem [3] Decreto-Lei 911/69 [4] Direito 

Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565. [5] STJ. 2ª 

Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 

14/5/2014. [6] § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 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. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [7] APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA 

MORA. CÁLCULO DO DÉBITO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. 

INCLUSÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO 

JUDICIAL ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DA 

BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Demonstrado que, 

além da quitação de montante substancial do financiamento, houve o 

pagamento do valor indicado pelo credor antes do cumprimento da liminar 

de busca e apreensão, e sendo certo que não se incluem no cálculo do 

valor devido para fins de purgação da mora as custas processuais, os 

honorários advocatícios ou quaisquer outras despesas, deve ser julgado 

improcedente o pedido de busca e apreensão. 2. Recurso provido. (TJ-AC 

- APL: 07137451420148010001 AC 0713745-14.2014.8.01.0001, Relator: 

Desª. Maria Penha, Data de Julgamento: 25/10/2016, Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: 14/11/2016). (Grifamos). [8] “(...) pelo princípio da 

causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à 

instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí 

decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra 

insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade 
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pelas despesas do processo. Quando não houve resolução do mérito, 

para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba 

honorária acrescida e custas e demais despesas do processo, deve o juiz 

fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, 

se a ação fosse decidida pelo mérito.” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY. Código de Processo Civil Comentado, n.º 7, 

art. 20, pág. 222, RT).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003233-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IVOLENE ROCHA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

RAIHANE ROCHA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003233-06.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANTONIA IVOLENE ROCHA DA SILVEIRA, RAIHANE ROCHA 

DA SILVEIRA REU: UNIVERSO ONLINE S/A Vistos etc. ANTONIA IVOLENE 

ROCHA DA SILVEIRA e RAIHANE ROCHA DA SILVEIRA, respectivamente, 

mãe e filha, propuseram a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIVERSO ONLINE 

S/A, todos qualificados. As autoras alegam, em síntese, que vêm sendo 

alvo de calúnias e difamações nas salas de bate-papo online fornecidas 

pelo réu. Relatam ter tomado conhecimento, em 13/06/2016, que o número 

de seu telefone estava sendo divulgado como de garotas de programa, 

porque passaram a receber fotos de homens nus, estes solicitando que 

fizessem o mesmo, oportunidade em que registraram os Boletins de 

Ocorrência nº 2016.283622 e 2016.304973. Ressaltam que a situação 

enfrentada fugiu do suportável, vez que estão propagando seu endereço, 

de modo que diversos homens têm ido à sua residência para realizar 

programas sexuais marcados por meio da sala de bate papo, o que é 

perigoso diante da violência a que podem estar expostas. Alegam que a 

segunda autora, que é professora, já trocou o número do seu celular e 

cancelou suas redes sociais por medo de utilizar seus dados 

indevidamente, contudo, como a primeira autora é revendedora da 

Tupperware e utiliza seu telefone para realizar vendas, torna inviável a 

troca de número. Argumentam, ademais, que tais medidas não seriam 

suficientes para por fim ao ocorrido, vez que terceiros poderiam 

novamente obter seu número de telefone. Afirmam que, não obstante ter 

apresentado denúncia na página do requerido, sua resposta consistiu tão 

somente na alegação de que não grava em seus registros o "log" de 

conversas trocadas nas salas de Bate Papo, em respeito à privacidade 

dos assinantes e visitantes. Relatam que não possuem inimigos ou 

desafetos e não fazem ideia de quem possa estar por trás do ocorrido. 

Por conta de tais fatos, pleitearam a concessão de tutela de urgência, a 

fim de que o requerido promovesse a remoção e/ou bloqueio integral do 

usuário que se passam pelas autoras, a fim de que cessassem as 

reiteradas utilizações de perfil falso das autoras. Requereram, ainda, a 

apresentação em juízo de todas as informações atinentes ao falso usuário 

constantes nos seus registros e capazes de auxiliar na sua identificação, 

incluindo, mas não se limitando a: dados cadastrais e registros de 

acessos (números de IP, com datas e horários GMT) - referentes aos 

últimos 06 (seis) meses, contados da data de propositura da presente 

demanda, sob pena de multa diária. O pleito antecipatório restou DEFERIDO 

no ID. 8014251. Pedem, ao final, sejam julgados procedentes os pedidos 

para o fim de tornar definitiva a liminar, sem prejuízo da condenação do 

requerido ao pagamento das custas e honorários devidos. Anexam 

documentos. Manifestou-se o requerido pela impossibilidade de se cumprir 

com a liminar como determinada, porque, a um, o bate-papo UOL não se 

confunde com demais redes sociais, não havendo criação de cadastro ou 

perfil ou armazenamento de publicação, havendo a troca de mensagens 

de modo instantâneo, não restando armazenadas em qualquer plataforma, 

e, de consequência, não havendo o que ser removido; a dois, os usuários 

comunicam-se livremente, não havendo ingerência do UOL quanto às 

informações e conteúdo instantaneamente gerado; a três, que o requerido, 

eventualmente, poderia guardar e disponibilizar os registros de conexão e 

acesso, desde que o interessado fornecesse elementos mínimos de 

localização de dados, o que não ocorreu in casu; a quatro, que os Print 

Screens trazidos pelas autoras não apontam hora e data exatas das 

conversas, o que prejudica o processo de responsabilização. Por 

derradeiro, colocou-se à disposição para elucidação do ocorrido, 

pleiteando a intimação das autoras para que complementassem o narrado 

na inicial e, em especial, fornecessem data e horário exatos das 

mensagens (ID. 8339631). Interposto Agravo de Instrumento pelo 

requerido (ID. 9116995), restou indeferida a liminar postulada em seu bojo 

(ID. 9124307). Audiência INFRUTÍFERA (ID. 9371921). Em Contestação (ID. 

9683905), o requerido basicamente reiterou o alegado em manifestação 

anterior, aduzindo pela ausência de elementos mínimos que possibilitem a 

localização dos dados requeridos, bem como pelo não armazenamento 

das mensagens trocadas instantaneamente pelos usuários, postulando, 

ao final, pela improcedência dos pedidos. As autoras informaram o 

descumprimento da liminar pelo requerido por mais de uma vez (ID. 

9725155, 10552392 e outros). Dado parcial provimento ao recurso 

interposto pelo requerido, para que a multa imposta pelo Juízo a quo 

incidisse apenas em até 100 (cem) dias (ID. 10336087). Intimadas as 

partes a manifestarem interesse na produção da prova (ID. 11803386), as 

autoras postularam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 11889065), ao 

passo que o requerido postulou pela designação de audiência para 

saneamento em cooperação (ID. 25100901). Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra MADURA para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pleito requerido no ID. 

25100901, e passo à sua análise. Verifica-se dos autos que as autoras 

foram contatadas por diversas pessoas, em diferentes datas, para dar 

continuidade a conversas que elas, supostamente, teriam iniciado em sala 

de bate-papo virtual (chat) vinculada ao requerido UOL, onde eram 

oferecidos serviços de prostituição. Alegam as autoras que nunca 

utilizaram tais serviços de bate-papo, tendo, portanto, requerido a 

apresentação em juízo de todas as informações atinentes ao falso usuário 

constantes nos seus registros e capazes de auxiliar na sua identificação, 

incluindo dados cadastrais e registros de acessos (números de IP, com 

datas e horários GMT) referentes aos últimos 06 (seis) meses, para que 

identifiquem o(s) individuo(s) que está(ão) disponibilizando seus dados a 

terceiros. Por sua vez, o requerido aduz que os dados fornecidos pelas 

autoras são insuficientes para a identificação individualizada do(s) 

usuário(s), solicitando que aquelas fornecessem, de forma precisa, o 

apelido do usuário que enviou a(s) mensagem(ns); data de envio das 

mensagens; horário exato do envio e nome da sala de bate-papo, 

esclarecendo, ainda, que as mensagens trocadas entre os usuários só 

podem ser violadas caso haja ordem judicial para tanto. Pois bem. O artigo 

19, §1º, da Lei 12.965/14, que estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil, determina que a ordem judicial 

que procura identificar terceiros infringentes deve conter precisamente o 
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conteúdo criminoso, uma vez que apenas dessa maneira será possível 

localizar com exatidão o material desejado, como se vê: Art. 19. Com o 

intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, 

após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito 

e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 

disposições legais em contrário. (Grifamos) § 1º A ordem judicial de que 

trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e 

específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a 

localização inequívoca do material. (Grifamos) Verifica-se que as provas 

documentais apresentadas pela parte requerente em momento algum 

apontam, com especificidade, a data e horário das mensagens, o que, de 

consequência, inviabiliza a ordem judicial para sua retirada ou mesmo 

eventual responsabilização do requerido. O arcabouço probatório trazido 

em nada auxilia o réu na busca do usuário, ao passo que não expõe, com 

exatidão, os dias e horários exatos do envio das mensagens, mas apenas 

horários esparsos e o nickname dos usuários do chat. Registre-se que, 

em não havendo o fornecimento com exatidão dos dados solicitados pelo 

requerido, este teria de efetuar buscas incessantes em seu sistema, sem 

período definido, o que afrontaria a privacidade dos demais usuários, em 

descompasso ao estabelecido no artigo 10 da referida lei, como se vê: 

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de 

acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados 

pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

partes direta ou indiretamente envolvidas. (Grifamos). Portanto, 

considerando, a um, a ausência de indicação clara e específica do 

conteúdo apontado como infringente, que pudesse permitir a localização 

inequívoca do material, e que tal identificação constitui elemento que deve 

ser indicado já na petição inicial, pois, conforme dispõe o artigo 319, inciso 

IV, do Código de Processo Civil, “A petição inicial indicará o pedido com as 

suas especificações”, e; a dois, a plena angularização do feito, tem-se 

que os pedidos vindicados na inicial sequer podem ser apreciados, 

tratando-se, aqui, não de extinção processual com julgamento de mérito, 

mas de indeferimento da inicial. Nessa toada: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

Marco Civil da Internet. Ausência de indicação clara e específica do 

conteúdo apontado como infringente. Inteligência do art. 19, caput e 

parágrafo único, da Lei 12.965/14. Necessidade da especificação para a 

validade da ordem judicial destinada a tornar indisponível o material 

supostamente ilícito. Elemento que deve compor a petição inicial. Feito que 

não devia ter sido julgado improcedente, mas sim declarado extinto, sem 

resolução de mérito, pelo indeferimento da inicial (TJ-SP - APL: 

10000752320188260606 SP 1000075-23.2018.8.26.0606, Relator: Beretta 

da Silveira, Data de Julgamento: 19/02/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/02/2019). (Grifamos). Neste sentido, aliás, 

Humberto Theodoro Jr: “Note-se que o indeferimento da inicial é simples 

despacho, que, por isso não tem efeito preclusivo, de sorte que, mesmo 

depois da contestação, o juiz poderá voltar ao exame da matéria e, uma 

vez reconhecida a inépcia da petição com que o autor abriu a relação 

processual, ser-lhe-á lícito decretar a extinção do processo.”[1] Ainda 

cabe transcrever: AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CÍVEL APLICÁVEL.ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 2 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA1. INCIDÊNCIA 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS.PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA O EFEITO DE ADEQUAR O DESLINDE 

DA DEMANDA AO ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E DESTE COLEGIADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA 

ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. 

PROCESSO EXINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO 

ART. 267, IV, DO CPC/73. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto a decisão recorrida 

esteja calcada por robusto lastro jurisprudencial, cumpre-nos observar 

que, na hipótese, ocorreu o fenômeno assim denominado "overruling", 

consistente na adoção de novo entendimento acerca de determinada 

questão, tornando superada integralmente a orientação jurisprudencial 

anterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, se posiciona no 

sentido de que, após a estabilização da lide, não é possível oportunizar a 

emenda da petição inicial, o que demanda o acolhimento do recurso para o 

efeito de extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à 

época da prolação da sentença).1 Enunciado administrativo n. 2 Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até 

então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-PR - AGV: 

1547328401 PR 1547328-4/01 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, 

Data de Julgamento: 22/02/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 

1987 13/03/2017). (Grifamos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO DO RÉU. 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CAUSALIDADE. I - Recurso de apelação em que a parte autora questiona 

a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda 

extinta, sem resolução de mérito, em decorrência do indeferimento da 

petição inicial. II - Condenação que tem como pressuposto a remuneração 

do trabalho prestado pelo advogado da parte contrária e que em nada se 

relaciona com o acolhimento das suas teses, questionamento este que 

apenas poderia ter reflexos no montante arbitrado, o que não se discute. III 

- Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 00149671020134036100 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 

03/04/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:12/04/2018). (Negritamos). APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CONTESTAÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Pode o magistrado, em 

sede de apelação, após verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos no art. 282 e 283, ou que apresenta defeitos ou 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, decretar 

ex-officio a extinção do processo por falta de uma das condições da 

ação, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de 

provocação da parte (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. Acórdão n.º 1.0027.09.215376-9/001. Relatora Des. Mariângela 

Meyer. DJ. De 16.04.2013). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PETIÇÃO INICIAL INEPTA - EMENDA APÓS DA CONTESTAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Depois de apresentada a contestação não é mais possível 

determinar-se a emenda da petição inicial inepta, devendo o processo, 

nessa hipótese, ser extinto sem julgamento do mérito (TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Agravo de Instrumento 

1.0452.03.007670-0/001. Relator Des. Maurício Barros. DJ. 03.02.2006). 

(Grifamos). Portanto, sem os dados necessários que permitam a 

localização precisa do usuário, inviabiliza-se o fornecimento do solicitados 

pela autora, o que, por corolário, também obstaculiza a apreciação do 

mérito da demanda. Considerando o que consta dos autos, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e verbas honorárias 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), verbas cuja exigibilidade fica adstrita 

ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG. Transitada 

esta em julgado, arquive-se o presente feito, observadas as formalidades 

legais. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. Rio 

de Janeiro: Forense, 2013. P. 344.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1006150-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA (AUTOR(A))

EDINALVA MARIA DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

RENE BONFIM BATISTA (AUTOR(A))

RUBENS BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LEOPOLDO CAMILO DA SILVA (AUTOR(A))

PONCIANO DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

ES INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (REU)

A.W MOTOS MULTIMARCAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 26362435, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003916-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (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/DILIGÊNCIA, OPÇÃO: 

"OUTRA COMARCA", INFORMANDO CORRETAMENTE OS DADOS DO 

ZONEAMENTO PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004874-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO REGIS VILARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES JORDAO BELO COSTA OAB - MT23953/O (ADVOGADO(A))

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RUITER VILELA GOMES (REU)

IGINO GOMES VIEIRA NETO (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, ID. 29754041, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DA TERCEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS OFÍCIO N. 160/2020 

Referência: 1000141-15.2020.8.11.0003 AUTOR(A): MAYKON DOUGLAS 

DUARTE DE ALMEIDA REU: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Rondonópolis-MT, 2 de março de 2020 Senhor(a) 

Diretor(a) Por determinação da MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara 

Cível, Milene Aparecida Pereira Beltramini, com o presente, nos autos 

acima epigrafados, determino a Vossa Senhoria que se proceda 

àSUSPENSÃO dos efeitos da negativação do nome do autor Nome: 

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA. Endereço: RUA BENEDITO 

FERRON, 527, VILA SÃO SEBASTIÃO II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-263, CPF nº 056.090.831-84, de seus bancos de dados do débito 

objeto da lide, referente ao contrato: doc. origem 613250063, no valor de 

R$ 1.433,28 (um mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito 

centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda, conforme r. decisão id nº. 28163847 (cópia anexa ). 

Atenciosamente, assinado eletronicamente (Aut. Provimento n. 

56/2007-CGJ) AO(À) CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

RONDONÓPOLIS-MT RUA 13 DE MAIO, 416, CENTRO, CEP: 78700-160, 

RONDONÓPOLIS-MT OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. SEDE DO 

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL: AV. RIO BRANCO N. 2299 - JARDIM 

GUANABARA TELEFONE: (66) 3410 6100

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUÍZO DA TERCEIRA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS OFÍCIO N. 161/2020 

Referência: 1000141-15.2020.8.11.0003 AUTOR(A): MAYKON DOUGLAS 

DUARTE DE ALMEIDA REU: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Rondonópolis-MT, 2 de março de 2020 Senhor(a) 

Diretor(a) Por determinação da MMa. Juíza de Direito da Terceira Vara 

Cível, Milene Aparecida Pereira Beltramini, com o presente, nos autos 

acima epigrafados, determino a Vossa Senhoria que se proceda à 

SUSPENSÃO dos efeitos da negativação do nome do autor Nome: 

MAYKON DOUGLAS DUARTE DE ALMEIDA. Endereço: RUA BENEDITO 

FERRON, 527, VILA SÃO SEBASTIÃO II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-263, CPF nº 056.090.831-84, de seus bancos de dados do débito 

objeto da lide, referente ao contrato: doc. origem 613250063, no valor de 

R$ 1.433,28 (um mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito 

centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente 

demanda, conforme r. decisão id nº. 28163847 (cópia anexa ). 

Atenciosamente, assinado eletronicamente (Aut. Provimento n. 

56/2007-CGJ) SERASAJUD OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo 

sistema computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 

SEDE DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL: AV. RIO BRANCO N. 2299 - 

JARDIM GUANABARA TELEFONE: (66) 3410 610000

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002397-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA FERNANDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

S L TEIXEIRA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

(Processo nº 1002397-96.2018.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Contrato c/c Danos Morais Requerente: Fátima Fernanda 

de Araújo Requeridas: S. L. Teixeira – EPP e Claro S/A Vistos etc. FÁTIMA 

FERNANDA DE ARAÚJO qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS 

contra S. L. TEIXEIRA – EPP E CLARO S/A, também qualificadas no 

processo. A autora aduz que está cadastrada nos órgãos de proteção ao 

crédito por solicitação da requeridas. Alega que nunca realizou nenhum 

negócio com as demandadas. Afirma que os contratos de n° 

N15824408/06J4BB, no valor de R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais 

e quatro centavos), com vencimento em 20.04.2016 e n° 

N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 (seiscentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), com vencimento em 20.04.2016, deram 

origem às negativações, são nulos de pleno direito, vez que não possuem 

lastros. Diz ter sofrido abalo no crédito e visa obter reparação 
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indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 

14876843). Citadas, as demandadas apresentaram contestação (Id. 

15766048). Aduz a existência de relação jurídica entre as partes, vez que 

quando da formalização do contrato fora fornecido todos os documentos 

necessários para tal. Arguir a inexistência de comprovação do dano moral 

sofrido, visto que não agiram com negligência e sim no exercício regular 

de seu direito. Requer a improcedência do pedido inicial. Tréplica (Id. 

16336308). Instados a especificar provas que pretendiam produzir, as 

demandadas pugnaram pela quebra do sigilo telefônico e designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como a autora pleiteou pela 

designação de audiência (Ids. 17953735 e 17956666). 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, que inclusive foi dispensada pelo demandante, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. De proêmio, consigno que apesar da autora 

juntar aos autos na peça inaugural um comprovante de endereço de um 

terceiro estranho a lide, a mesma acostou no presente feito a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, cujo mostra seu local de trabalho, como 

também trouxe aos autos comprovante de endereço atualizado (Id. 

16336310), afastando qualquer irregularidade processual (Id. 12569322 – 

Pág. 03). 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 da autora no rol dos inadimplentes, de 

cuja relação contratual ela não participou. É fato incontroverso que a 

autora teve seu nome negativado por ambas as demandadas (Id. 

12569334), em razão de dívidas oriundas dos contratos sob o nº 

N15824408/06J4BB, no valor de R$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais 

e quatro centavos), com vencimento em 20.04.2016 e n° 

N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 (seiscentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), com vencimento em 20.04.2016, que alega 

não ter contraído. A requerente 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 as rés esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato 

negativo, cuja impossibilidade de realização faz com que seja comumente 

chamada de "prova diabólica". A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - CDC - CRITÉRIO DO JUIZ - PROVA DE FATO 

NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO - 'PROVA DIABÓLICA' - 

APLICAÇÃO DO ART. 333, DO CPC - (...). Embora a relação em análise 

seja indubitavelmente de consumo, já que a administradora de consórcio 

forneceu um serviço ao ora recorrente, não se pode, de maneira alguma, 

inverter o ônus da prova, sob pena de se impossibilitar a defesa do direito 

pleiteado pela recorrida na inicial. Caso se determinasse que autora 

deveria demonstrar que o réu deixou de efetuar os pagamentos devidos, 

estar-se-ia tentando obrigá-la a fazer prova de fato negativo, a qual, na 

imensa maioria das vezes, e no caso em julgamento, em particular, é 

absolutamente impossível de se realizar, motivo pelo qual costuma ser 

caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência como 'diabólica'. (...)" 

(TAMG, 5ª Câm. Cível, AI nº 376.586-6, rel. Juiz Mariné da Cunha). "AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - 

PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS 

DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO 

POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das 

despesas exigidas pela administradora de cartões de crédito constitui fato 

negativo cuja prova não se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré 

a demonstração de sua existência sob pena de se considerar ilegítima a 

cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível 

nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial."[1] 

Ante todo o exposto, fica claro que as cobranças feitas pelas 

demandadas, que motivaram as negativações do nome da autora, são 

indevidas, por se referir a serviço não contratado. Assim, não é aplicável 

ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3º, II do CDC, que reza: "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. (...) § 3º - o 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Nesse sentido, sendo 

inviável a postulante produzir prova negativa, no sentido de que jamais 

contratou com as demandadas, tenho que esta última deve responder 

civilmente pelos riscos dos negócios e por serem negligentes. A despeito 

da tese defensiva das requeridas, entendo que ao cobrarem as dívidas 

que não pertencem a autora e sim a um terceiro não identificado, age com 

culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pelas vossas 

negligências. No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é 

exclusiva das rés, visto que não há na espécie situação que exima as 

requeridas da responsabilidade dos prejuízos suportados pela autora, pois 

ambas demandadas são as responsáveis pelas negativações dos 

contratos supracitados. Tem-se que as requeridas foram negligentes ao 

firmarem os contratos prestados, pois nestes casos são exigidas uma 

análise apuradas dos documentos que lhe são apresentados, sendo que 

não há qualquer tipo de prova das existências dos contratos que 

originaram as negativações. Em tela, vislumbra-se que a autora não teve 

seus documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não 

identificado, ainda cumpre salientar, que fora lavrado um boletim de 

ocorrência nesta urbe, a fim de resguardá-la de posteriores contratempos 

(Id. 12569393). Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades 

empresárias como as demandadas, agirem com o cuidado possível, 

realizando, por exemplo, investigações das procedências dos documentos 

citados. Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a 

ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em 

diversas instituições telefônicas e sociedades empresariais que atuam na 

mesma área das requeridas. Neste sentir segue a lição de Carlos Roberto 

Gonçalves: "Quando, no entanto, o ato de terceiro é a causa exclusiva do 

prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre a ação ou a omissão 

do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o 

fato de terceiro se reveste de características semelhantes às do caso 

fortuito, sendo imprevisível e inevitável. Melhor dizendo, somente quando o 

fato de terceiro se revestir dessas características, e, portanto, 

equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior, é que poderá ser excluída 

a responsabilidade do causador direto do dano."[2] Ademais, no que tange 

ao pedido da quebra de sigilo telefônico, verifica-se que a prova 

pretendida em nada mudaria o entendimento desta magistrada, pois restou 

comprovado nos autos, que as demandadas não tiveram o zelo 

necessário na contratação de seus serviços, ainda, ratifico que o juiz não 

está obrigado a deferir tal pretensão, visto que a medida excepcional 

exige fundamentação legal nas hipóteses previstas na Constituição 

Federal, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, 

na qual exteriorize os motivos pelos quais consideram necessária a 
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suspensão de uma garantia constitucional, logo indefiro o pleito das 

demandadas. No outro ponto, ressalta-se que, para a caracterização do 

dano moral, bastaria a simples inclusão indevida dos apontamentos 

negativos, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido 

pela parte. Nesse sentido remansosa é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. A responsabilidade das 

instituições financeiras é objetiva, encontrando fundamento na Teoria do 

Risco do Empreendimento, respondendo, independentemente de culpa, 

pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas 

decorrentes dos serviços que lhes presta, motivo pelo qual somente não 

serão responsabilizadas quando houver prova da inexistência do defeito 

ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na hipótese, é 

defeituosa a conduta do banco demandado ao inscrever o nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, em razão do débito objeto da 

petição inicial, cuja origem se desconhece. Inclusive o demandado admite 

que houve erro quando do lançamento do valor inscrito. Portanto, de rigor 

o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do débito apontado 

na inicial. 2. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. O dano moral oriundo de 

inscrição negativa indevida do nome da consumidora em cadastros de 

inadimplentes prescinde de comprovação, configurando-se IN RE IPSA, 

porquanto se trata de dano presumido, cuja lesão decorre da própria... 

ilicitude do fato. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Para o arbitramento do valor 

da reparação dos danos morais o julgador deve atentar para a capacidade 

econômica, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter 

compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor. 

Indenização fixada relevando as peculiaridades do caso, especialmente 

porque a anotação ficou ativa por curto período (05 dias), bem como 

porque, embora no momento em que efetivada a parte não contasse com 

nenhuma outra ativa em seu nome, há considerável histórico de inscrições 

desabonatórias, anteriores e posteriores às anotações questionadas. 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. APELAÇÃO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70079159851, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 24/04/2019).(TJ-RS - 

AC: 70079159851 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019). In casu, as demandadas 

não comprovaram os fatos alegados na contestação, não passando do 

campo da argumentação, vez que não trouxeram nenhum documento 

comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a 

origem do contrato e/ou eventual cessão do crédito. No que concerne ao 

valor do dano moral, o quantum deve ser arbitrado com moderação, 

norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da 

ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica das 

ofensoras. Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade 

do instituto, cujos objetivos são, por um lado, as punições das ofensoras, 

como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, 

a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Ressalta-se 

que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado da 

ofendida, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a 

prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, 

considerando-se as circunstâncias gerais e específicas do caso 

concreto, a gravidade do dano, comportamentos das ofensoras e 

ofendida, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de 

quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, 

mas que também de forma a assegurar o caráter pedagógico a que se 

propõe a condenação indenizatória. Dessa forma, uma vez comprovada 

nos autos 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 das ofensoras 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 as 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 da requerente, bem como, 

representa sanção as demandadas de forma que agirão de maneira mais 

cautelosa quando adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes 

ou terceiros com quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da 

liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistentes 

os débitos dos contratos sob o nº N15824408/06J4BB, no valor de R$ 

237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos), com vencimento 

em 20.04.2016 e n° N15824408/06J4L7, no importe de R$ 691,19 

(seiscentos e noventa e um reais e dezenove centavos), com vencimento 

em 20.04.2016. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas das demandadas, bem como da requerente, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno as requeridas, solidariamente, a 

pagarem a autora, 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, ainda, os réus, na forma solidária, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, 

em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado, 

remeta os autos ao departamento competente para as providências 

cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – 

MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO [1] Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, 

Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90. [2] in, Direito Civil Brasileiro, 

Vol. IV, 3ª ed., p. 442.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (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 : 

1004302-39.2018.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência 

RONDONÓPOLIS, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILZO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JB CONSTRUTORA (REU)

 

Código Processo nº 1000461-65.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000124-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROBERTO SILVA MORETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

NARIA LUCIA ALVES DA SILVA OAB - 559.341.021-68 

(REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E COMPROVANTE DO SALDO REMANESCENTE, ID. 

29702394, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003845-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Código Processo nº. 1003845-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o autor 

na pessoa do patrono constituído, para informar se houve decisão de 

mérito no Agravo de Instrumento interposto do TRF da 1ª Região, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017021-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NAZARETH JUNQUEIRA FONSECA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1017021-07.2016.8.11.0003) Vistos etc. Cumpra na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, devolva ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis – MT, 02 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001232-14.2018.8.11.0003

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:

PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001232-14.2018.8.11.0003) Vistos etc. Cumpra na forma 

deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, devolva ao 

Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis – MT, 02 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004875-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (EMBARGANTE)

VIVIANE GUERINI DE SOUZA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (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:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1004875-77.2018.8.11.0003. Vistos etc. Sobre o cálculo 

(parecer pericial contábil) juntado pelos embargantes no Num. 24173470, 

manifeste o embargado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Rondonópolis 

– MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002351-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARQUES (EMBARGANTE)

EVANIR DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

AUTO MUNCK LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME (EMBARGANTE)

BIANCA TEIXEIRA MARQUES (EMBARGANTE)

SILMARA LAURA LEMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002351-10.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos da 

exordial, intime o embargado para que traga cópia dos contratos 

originários da cédula de crédito nº 297.009.851, bem como os extratos 

dos saldos devedores renegociados descritos no Num. 12541528 - Pág. 

46, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo a documentação, dê-se vista aos 

embargantes e voltem-me conclusos. Intime. Rondonópolis – MT, 02 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002462-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILDMAR CASALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZALTINO SUZANO OAB - TO1420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002462-23.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

autor traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008670-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BLUEPEX CONTROLE E SEGURANCA EM TI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA GONCALVES RAPOSO GARCIA OAB - SP236307 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORRE INDUSTRIA TEXTIL E ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

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

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008119-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

o(a) advogado(a) da Parte Autora para manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo, fica 

desde já intimado da devolução da carta precatória.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012913-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI GOMES PIRES (REQUERIDO)

 

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

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012763-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIO ROQUE BENKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

THAYNA LORRAINE DE SOUZA OAB - MT25805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

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

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 44815 Nr: 1816-17.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE ARAUJO, 

NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MARCHETT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928

 Código nº 44815

Vistos etc.

Consultando o sistema de controle processual do e. TJMT, pelo PJE, 

observa-se que houve julgamento do RAI nº 1012073-43.2019, em 

31/01/2020, porém não há, ainda, a certificação do seu trânsito em 

julgado.

Dessa forma, indefiro, por ora, o pedido formulado pelos exequentes à fls. 

2733.

Determino que a srª Gestora diligencie, com urgência, junto à Segunda 

Câmara de Direito Privado para obtenção de informação atualizada do 

andamento do referido recurso, certificando o necessário.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439205 Nr: 7872-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO

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

OAB:76458/SP, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALENCAR 

SOARES DE OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação da parte credora para trazer aos 

autos guia Funajuris devidamente recolhida para posterior expedição de 

certidão para registro de penhora, conforme requerido às fls. 249. Isto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436876 Nr: 5544-31.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L S PUBLICACOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GOIS TEIXEIRA 

- OAB:OAB-SP 154.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: denner medeiros de moura 

- OAB:14.142 MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - 

OAB:6.624/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722

 Certifico que refaço a publicação da sentença de fl. 206/207 (a seguir 

transcrita), tendo em vista que sua publicação ocorreu em nome de 

patrono sem procuração (parte requerida) nos autos. Sentença fl. 

206/207: "Vistos etc. BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

apresentou exceção de pré-executividade ao cumprimento de sentença, 

ao argumento de ilegitimidade ativa. O credor manifestou-se à fls. 215/216. 

Sustenta a legitimidade ativa em razão da revogação dos poderes 

concedidos a antiga patrona da exequente. Concorda com o valor 

depositado em juízo e pugna pelo seu levantamento. Vieram-me os autos 

conclusos. DECIDO. A alegada ilegitimidade ativa suscitada pela excipiente 

é írrita, pífia e totalmente insubsistente, porquanto, após o trânsito em 

julgado da decisão de mérito proferida nos presentes autos, o processo 

foi encaminhado ao arquivo, em razão da inércia da antiga advogada que 

patrocinava a causa. Houve, posteriormente, pedido de desarquivamento 

do feito, com juntada de novo instrumento de procuração e o cumprimento 

de sentença deu-se em nome da empresa litigante. (fls. 103/105 e 

109/110). Vê-se à fls. 119/120, que houve o substabelecimento, sem 

reserva de iguais poderes, a favor do atual patrono, restando, assim, de 

forma cabal, sua legitimidade ativa para figurar no pólo ativo do 

cumprimento de sentença. Ex positis, julgo improcedente a impugnação 

apresentada. Considerando que a executada já efetuou o depósito do 

débito na Conta Única Judicial e o credor concorda com o mesmo, 

determino o seu levantamento mediante alvará judicial, devendo serem 

observados os dados bancários informados à fls. 215/217. Ante o 

cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 706704 Nr: 1435-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH ABREU PINHEIRO

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

- OAB:MT 6358-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 180.Lado outro, defiro o pedido de realização 

de pesquisa pelos sistemas renajud e Infojud buscando informações 

sobre a existência de bens em nome da devedora. Porventura reste 

infrutífera a tentativa de localização de bens, deverá a credora promover 

o regular andamento do feito indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 713713 Nr: 8845-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 169.Lado outro, defiro o pedido de realização 

de pesquisa pelos sistemas renajud e Infojud buscando informações 

sobre a existência de bens em nome do devedor. Porventura reste 

infrutífera a tentativa de localização de bens, deverá o credor promover o 

regular andamento do feito indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017097-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1017097-43.2019.8.11.0003 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 NLG 7203), 

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, 02 de março 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007228-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR ALBERTO DE MATOS SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALY GOMES PIRES ROCHA OAB - MT22910/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1007228-27.2017.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime a executada, na pessoa de seu patrono 

constituído, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I 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. Intime. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001321-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1001321-37.2018.8.11.0003. Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime as executadas, na pessoa de seus 

patronos constituídos, 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, I e 523, §1º, do CPC. Havendo o decurso do prazo sem o 
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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, as devedoras apresentem impugnação, nos termos do 

artigo 525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime as devedoras, 

por meio de seus patronos constituídos e caso não possuam, intime-as, 

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. Intime. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002418-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARAISA MAGALHAES ARSENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANZ HERMANN NIEUWENHOFF JUNIOR OAB - PR33663 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002418-04.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para que o requerido se 

abstenha de descontar valores em sua folha de pagamento, sob a 

alegação de que não entabulou o contrato de empréstimo no importe de R$ 

72.680,09 (setenta e dois mil seiscentos e oito reais e nove centavos). 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. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou o 

contrato de empréstimo no valor de R$ 72.6809,09 junto ao banco 

requerido. Os documentos trazidos com a inicial, embora não sejam 

irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não foi a responsável 

pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, ante as 

ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano justifica-se em 

razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em sua folha de 

pagamento por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. 

Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a 

existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer 

suspenso o pagamento das parcelas debitadas em sua folha de 

pagamento. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) Com relação ao 

pedido de exibição de documentos, deixo de determinar a exibição dos 

mesmos, vez que todos os, porventura, existentes em poder do requerido, 

serão juntados quando da apresentação da defesa. Ex positis, concedo a 

tutela provisória de urgência para determinar que o demandado se 

abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo no valor de 

R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), até o julgamento final 

da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendo os efeitos da autorização para 

desconto em folha, devendo ser oficiado a Universidade Federal de Mato 

Grosso – Campus Cuiabá – SGP – Secretaria de Gestão de 

Pessoas/Supervisão de Pagamento de Pessoal para que tome 

conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da 

parcela do empréstimo na folha de pagamento da autora. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

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

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002852-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1002852-95.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Banco do Brasil S.A. Executados: Eduardo 

Tomczyk e Outros. Vistos etc. BANCO DO BRASIL S.A., qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

em face de EDUARDO TOMCZYK, ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, 

LEONARDO TOMCZYK e RICARDO TOMCZYK, todos também qualificados 

no processo. O exequente ingressou com a presente execução em 

decorrência da existência da Cédula Rural Hipotecária nº. 13/72394-4 (ex 

21/97657-0), firmada com o executado EDUARDO TOMCZYK, emitente e 

devedor principal e contra os demais garantidores hipotecários, 

correspondente ao débito no valor de R$ 382.014,46 (trezentos e oitenta e 

dois mil e quatorze reais e quarenta e seis centavos). Os executados 

EDUARDO TOMCZYK, LEONARDO TOMCZYK e RICARDO TOMCZYK não 

foram citados, ID nº. 10961576 e 21639861. A executada ANNEMARIE 

PFANN TOMCZYK, foi citada e apresentou exceção de pré-executivade, 
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alegando dentre outros motivos, a nulidade da execução por não ter sido 

instruída com o título executivo original, pugnando pela extinção da ação, 

ID nº. 14490727. O juízo julgou improcedente a exceção de 

pré-executividade, ID nº. 17624828. A executada interpôs Agravo de 

Instrumento nº. 1001721-26.2019.8.11.0000, ocasião em que o e. Tribunal 

de Justiça determinou que o exequente apresentasse nos autos a cédula 

de crédito bancário original sob pena de indeferimento da petição inicial, ID 

nº. 21140277. Intimado o exequente para apresentar a referida 

documentação, não houve a entrega do referido título, conforme consta na 

certidão ID nº. 23210904. Em seguida, o exequente requereu a desistência 

da ação e consequente extinção do feito, ID nº. 23158053. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Os artigos 320 

e 784, XII do Código de Processo Civil, estabelecem que: “Art. 320. A 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” "Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais ... XII - 

todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir 

força executiva." No presente caso, o título executivo extrajudicial trata-se 

da Cédula Rural Hipotecária nº. 13/72394-4 (ex 21/97657-0), firmado entre 

as partes. O artigo 425, inciso VI, do CPC disciplina que: “Artigo 425. 

Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI – as reproduções 

digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas 

aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público 

e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas 

procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração; (...) § 2º 

- Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de 

documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar 

seu depósito em cartório ou secretaria.” (Grifo e negrito nosso). No 

presente caso, foi constado que a presente ação não foi instruída com os 

documentos relevantes para a sua propositura, vez que, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso determinou no Agravo de Instrumento 

nº. 1001721-26.2019.8.11.0000, a apresentação da Cédula Rural 

Hipotecária original nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Todavia, o exequente, apesar de devidamente intimado, limitou-se em 

apresentar no cartório apenas a documentação constante na certidão ID 

nº. 23210904, não apresentando a documentação que embasou a 

presente execução. O artigo 321 do CPC dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Art. 485 – O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) IV – verificar a ausência de pressupostos 

processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual. (...) §3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

incisos IV, V, VI e XI, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado. Dessarte, ante a ausência da 

apresentação da Cédula Rural Hipotecária original pelo exequente no 

prazo estabelecido, em descumprimento aos termos da decisão proferida 

pelo Juízo ad quem, a extinção do processo com a nulidade dos atos 

processuais praticados, é medida que se impõe. Ex positis, e de tudo mais 

que dos autos consta, julgo extinta a presente ação de execução, sem 

julgamento do mérito, com amparo no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC. 

Declaro nulos todos os atos processuais praticados nos presentes autos. 

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do 

prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009607-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MPM TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1009607-67.2019.8.11.0003. Requerente: MPM Transportes 

Ltda Me. Requerida: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Vistos etc. 

MPM – TRANSPORTES LTDA. ME., qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES 

CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO contra BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, já devidamente qualificados no processo. As 

partes compareceram nos autos e noticiaram a realização de acordo, 

pleitearam a sua homologação e consequente extinção do feito, conforme 

consta no ID nº. 27249511. Em seguida, a requerida compareceu nos 

autos, ID nº. 27591786 e comprovou o pagamento do valor acordado, 

tendo a requerente manifestado pelo levantamento da referida quantia, ID 

nº. 28242106. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos, 

ID nº. 27249511, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo nos 

termos do disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Determino o levantamento da quantia depositado nos autos, 

observando os dados bancários fornecidos no ID nº. 28242106. Custas e 

honorários na forma pactuada entre as partes. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009297-32.2017.8.11.0003

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:

L M DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REU)

LUCIANA MARQUES DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009297-32.2017.8.11.0003. Ação Monitória Requerente: 

Banco do Brasil S/A Requeridas: L M de Arruda & Cia Ltda e outra Vistos 

etc. BANCO DO BRASIL S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

MONITÓRIA contra L M DE ARRUDA & CIA LTDA e outra, também 

qualificadas no processo, dizendo ser portador de prova escrita, sem 

eficácia executiva, de dívida no valor de R$ 111.478,62, representada pelo 

contrato do Num. 10673413. As requeridas apresentaram embargos 

monitórios (Num. 17668652). Alegam que em razão da crise financeira não 

foi possível o adimplemento do débito. Sustenta que procurou o 

embargado para negociação da dívida, cuja tentativa restou inexitosa, 

face a capitalização dos juros. Requer a procedência dos embargos com 

a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Impugnação aos 

embargos no Num. 18503263. A embargante pugnou pela realização de 

audiência de conciliação; o embargado requereu o julgamento antecipado 

da lide. 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 
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infindáveis diligências inúteis. Em relação a audiência de conciliação, 

têm-se como desnecessária sua designação, vez que as partes podem 

entabular acordo em qualquer fase processual. Primeiramente, cumpre 

salientar que, sobre a ação monitória, o art. 700, do Código de Processo 

Civil, assim prescreve: "Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de 

quanta em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem 

móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. § 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do art. 381. § 2º Na petição inicial, 

incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, 

instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; 

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico 

perseguido. § 3º O valor da causa deverá corresponder à importância 

prevista no § 2º, incisos I a III. § 4º Além das hipóteses do art. 330, a 

petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º 

deste artigo. § 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova 

documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, 

emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. § 6º É 

admissível ação monitória em face da Fazenda Pública. § 7º Na ação 

monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o 

procedimento comum." A ação monitória é o instrumento processual posto 

à disposição do credor de quantia certa, coisa fungível ou móvel 

determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia 

de título executivo, para que ele possa requerer em juízo a expedição de 

mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu 

interesse. A propósito, vejamos a lição doutrinária: "É um tipo de tutela 

jurisdicional diferenciada que tem por escopo superar a inércia do 

devedor, incitando-o a abandonar a conjura de silêncio, o coma jurídico, ao 

possibilitar, mediante procedimento simples e expedito, a obtenção, pelo 

credor, de um título executivo". (José Rogério Cruz e Tucci, "Ação 

Monitória", 3ª ed., RT: São Paulo). Ressalta-se que, em nosso 

ordenamento jurídico, também no procedimento monitório, o sistema legal 

do ônus da prova está baseado nos ditames do art. 373, do CPC. Logo, 

cabe à parte que promove a ação monitória a prova do fato constitutivo de 

direito, qual seja, obrigação líquida e certa, e à parte ex adversa a prova 

dos fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor. A certeza e a liquidez devem resultar do próprio título, ao 

contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos autos da ação 

monitória. No caso específico dos autos, em que a monitória é amparada 

pela Cédula de Crédito Bancária, é mister apontar que a Lei 10.931/2004, 

reguladora dos referidos títulos, assim dispõe: "Art. 28. A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da 

conta corrente. § 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 

pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação; II - 

os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como 

permitido em lei; III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das 

multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento 

antecipado da dívida; IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, 

pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da 

dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que 

os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de 

dez por cento do valor total devido; V - quando for o caso, a modalidade 

de garantia da dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal 

garantia; VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor; VII - a 

obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de 

cálculo da dívida, ou de seu saldo devedor, de acordo com os critérios 

estabelecidos na própria Cédula de Crédito Bancário, observado o 

disposto no § 2º; VIII - outras condições de concessão do crédito, suas 

garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do terceiro 

garantidor da obrigação, desde que não contrariem as disposições desta 

Lei. § 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, 

ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, 

será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o 

caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a 

Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses 

que integrarão a Cédula, observado que: I - os cálculos realizados 

deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e 

compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas 

contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a 

parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a 

multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de 

honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor 

total da dívida; II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida 

oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente 

será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, 

competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos 

extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão 

anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos 

do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da 

dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do 

crédito aberto. § 3º. O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do 

crédito exequendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito 

Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, 

que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da 

responsabilidade por perdas e danos.” Portanto, presentes a certeza, a 

liquidez e a exigibilidade na cédula de crédito bancário a qual embasa a 

presente ação, que inclusive se faz acompanhada da planilha 

demonstrando a evolução da dívida, sendo flagrante a procedência do 

pedido inicial. E mais, o contrato foi devidamente assinado por todas as 

partes e, quanto à planilha de cálculo, nenhuma prova robusta foi 

acostada com o propósito de desconstituí-la, nos termos do artigo 373, do 

CPC e tampouco os valores que as embargantes entendiam ser devido. 

Não é demais mencionar, ainda, que tal discussão já restou sedimentada 

pelo STJ, se não vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARA 

DAR PROSSEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA. SÚMULA N. 233/STJ. 

INAPLICABILIDADE. 1. As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP 

n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são 

títulos que, se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, 

expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o 

quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do 

título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se 

encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe 

extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, 

fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento 

de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, 

torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a 

promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a 

planilha de débitos. 3. Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil 

estabelecem normas de caráter geral em relação às ações executivas, 

inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja destituído de 

obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não 

encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de 

crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar 

prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso especial provido. (AgRg 

no REsp 599609/SP - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Relator p/ 

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Órgão Julgador QUARTA 

TURMA) A jurisprudência não discrepa: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO HÁBIL A 

EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - ABUSIVIDADE 

NÃO COMPROVADA - INADIMPLEMENTO COMPROVADO - PAGAMENTO 

DEVIDO. A cédula de crédito bancário é documento hábil a embasar Ação 

Monitória. O contrato firmado entre pessoas jurídicas com observância 

dos preceitos legais rege-se pelas regras nele próprio estabelecidas. Não 

se aplica o CDC quando for adquirido empréstimo para incrementar a 

própria atividade, mas o que não impede a revisão do contrato pelo Poder 

Judiciário, a fim de afastar possíveis abusividades, em atenção aos 

princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Conforme 

orientação consolidada pelo STJ e nos termos da Lei 4.595/64 é livre a 

estipulação de juros remuneratórios nos contratos de mútuo bancário e 

financiamento, aos quais não incide a limitação prevista na Lei de Usura e 

no art. 591 c/c o art. 406 do CC de 2002, que tratam apenas dos contratos 

de mútuo civil. Contudo, a revisão das taxas de juros remuneratórios 

pactuadas tem cabimento quando caracterizada a relação de consumo e 

demonstrada cabalmente a abusividade. Diante das provas concretas do 
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inadimplemento da contratante, o reconhecimento do direito do contratado 

ao recebimento da quantia devida é medida que se impõe. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.044508-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo 

Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da 

súmula em 25/06/2019). " APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO - PESSOA FÍSICA/PESSOA 

JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PERÍCIA 

CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - LIQUIDEZ DO TÍTULO - ARTIGO 28 DA LEI 

10.931/04 - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXPRESSA 

DISPOSIÇÃO LEGAL - SÚMULA 233 DO STJ - PEDIDO DE REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS NOS EMBARGOS A MONITÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA DE 12% AO ANO - 

POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL - SENTENÇA MANTIDA - 

HONORÁRIOS REALINHADOS (ementa em consonância com os recursos 

especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela 

Ministra Maria Isabel Gallotti). É perfeitamente dispensável, nesta ação, a 

prova pericial, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito. Nos 

termos da Lei 10.931/04 e da remansosa jurisprudência desta Casa, a 

cédula de crédito bancária é título executivo extrajudicial e representa 

dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, 

seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos 

extratos de conta corrente. A cédula de crédito bancário apresenta exata 

individualização do objeto devido e se mostra certa quanto à existência do 

crédito. Assim, desprovida de razoabilidade a proposição de extinção da 

monitória, por falta de título válido. Não há lei, no sistema bancário, 

limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula 

vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda 

vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, 

para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não 

pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado. Possível capitalização 

mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também 

por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da 

Medida Provisória nº 1.963 -17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. 

Em razão do não provimento do pleito recursal, é necessário o 

realinhamento dos honorários advocatícios, em grau de recurso 

(inteligência do art. 85, § 2º, inciso I, § 11, do novo CPC), respeitado o 

disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.18.099435-2/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2019, publicação da súmula em 

15/02/2019). A parte embargante pretende a redução da taxa de juros 

remuneratórios, bem como a vedação à capitalização mensal dos juros. 

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional 

quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na 

ausência desta, ao contrário do que alegam as devedoras, não tem lugar a 

limitação constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal 

limitação não se aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa 

estipulada no contrato em comento, encontra-se bastante razoável, 

própria dos financiamentos de bens de consumo, não se vislumbrando a 

abusividade. Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária 

ao seu cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e 

inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem 

gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de 

juros pactuada com o tomador do empréstimo representa a remuneração 

do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da 

operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e 

tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, 

como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por Professores da Fundação 

Getúlio Vargas -, que: "as instituições financeiras são responsáveis pela 

intermediação dos recursos entre os poupadores, agentes com recursos 

momentaneamente ociosos, e os tomadores de empréstimos, que utilizam 

estes recursos seja na aquisição de bens de consumo seja na realização 

de investimentos. O spread bancário é a diferença entre a taxa de juros 

paga ao poupador e a cobrada do tomador do empréstimo, 

constituindo-se, portanto, na remuneração do serviço de intermediação. 

Assim como os preços, os juros são obtidos mediante o somatório de 

diversos componentes do custo final do dinheiro, tais como custo de 

captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, 

estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributário e, finalmente o 

lucro do banco (...) O spread bancário, na verdade, segundo estudos do 

Banco Central mencionado pelo Professores da Fundação Getúlio Vargas, 

pode ser decomposto em risco de inadimplência, equivalente a 15,8%, 

despesas administrativas a 19,2%, impostos indiretos a 8,2%, impostos 

diretos a 21%, margem do Banco a 35,7%, sendo que essa margem é ' 

margem média do setor bancário calculada sobre todos os empréstimos'. 

O raciocínio que desenvolvem mostra que também a correlação do prazo 

do empréstimo com a taxa de inadimplência repercute sobre o spread. 

Assim por exemplo 'em um empréstimo mensal o tomador de empréstimo 

paga um spread de 30% caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos 

empréstimos concedidos. Já nos empréstimos semanais, esse spread 

sobe para quase 100%. Os valores chegam a 140% no caso de 

empréstimos mensais com taxa de inadimplência de 5% e a 540% nos 

empréstimos semanais com a mesma taxa de inadimplência'. Por outro 

lado, os custos de captação variam conforme a fonte da qual o banco 

obtém o dinheiro que repassará ao mutuário, podendo citar-se, v.g., as 

cadernetas de poupança, os depósitos remunerados dos correntistas e 

aplicadores e moeda estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver 

o dinheiro devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto 

na lei, conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[1] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Dessarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram 

a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração. Neste 

sentido, é pacífico o entendimento do STJ: "No que se refere à taxa de 

juros, prepondera a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta 

não mais existir, para as instituições financeiras, a restrição constante da 

Lei de Usura, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 

596 do Supremo Tribunal Federal, desde que não se ultrapasse, 

abusivamente, a taxa média de mercado (...)" (Resp nº 337.031/RS, 3ª 

Turma, rel. Min. Castro Filho, ementa parcial). "AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 

VEDADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DE 12 % AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. A 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano, estabelecida pelo Decreto nº 

22.626/33, não se aplica às operações realizadas por instituições 

financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súm. 596/STF). A 

egrégia Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos 

Especiais ns. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS, em 12.03.03, 

consolidou o entendimento de que a abusividade da pactuação dos juros 

remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a 

comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo 

insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de 

haver estabilidade inflacionária do período. - Recurso parcialmente 
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conhecido e, nessa extensão, provido" (REsp nº 334.742/RS, 4a Turma, 

rel. Min. Cesar Asfor Rocha, ementa parcial). Também restou pacificado, 

no Colendo STJ, o entendimento sobre a periodicidade da capitalização 

dos juros inferior a um ano, com a edição da Súmula nº 539, publicada em 

15/06/2015: "Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.". Portanto não há, portanto, como modificar a 

taxa contratualmente ajustada. Quanto ao pedido de concessão das 

benesses da Justiça Gratuita, observa-se que a embargante não trouxe 

aos autos qualquer documento comprobatório de sua situação e 

hipossuficiente, motivo pelo qual indefiro o pedido. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, via da consequência, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória. Condeno as 

embargantes a pagarem ao embargado a importância de R$ 111.478,62 

(cento e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir 

do vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. 

Condeno as embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da instituição 

financeira, em verba que arbitro em 15% do valor atualizado do débito, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, não havendo 

pagamento do débito, converto o mandado monitório em título judicial, 

devendo o feito prosseguir para execução do débito. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005462-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005462-65.2019.8.11.0003. Ação de Produção Antecipada 

Prova Autora: Rodobr Transportes Ltda Requerida: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S.A Vistos etc. RODOBR TRANSPORTES LTDA, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

PROVA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, também qualificada no processo. A autora é consumidora de energia 

elétrica junto a ré e, em razão da necessidade de discutir em ação própria 

em face do Estado de Mato Grosso, acerca da incidência do ICMS sobre 

as tarifas TUST e TUSD, solicitou os documentos necessários (faturas) 

administrativamente junto a demandada, porém sem sucesso. Que, por se 

tratar de documento comum às partes, pugna pela concessão da tutela 

jurisdicional para a exibição do referido documento. Juntou documentos. 

Citada, a requerida apresentou defesa (Num. 21964106). Alega que é 

dever da consumidora o armazenamento dos documentos solicitados e 

que não há comprovação da existência de pedido administrativo. Requer a 

improcedência do pedido. Juntou documentos. Tréplica. A autora declinou 

que os documentos apresentados com a contestação, satisfazem a 

pretensão dos autos (Num. 27311585). Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Trata-se de ação de produção 

antecipada de provas, visando a exibição das faturas de energia elétrica 

dos últimos 05 (cinco) anos, relativas às U.C. descritas na exordial. Com 

as alterações advindas pela Lei nº 13.105/2015, a ação autônoma de 

exibição de documento foi suprimida do ordenamento jurídico, cabendo, 

apenas, a exibição em caráter incidental nos termos do artigo 396 do CPC. 

Assim, a pretensão da requerente, como ação preparatória amolda-se ao 

disposto no art. 381, inciso III, do CPC: “Art. 381. A produção antecipada 

da prova será admitida nos casos em que: (...) III o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação.” Esse é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO. Ação exibitória de 

documentos. Pleito de que fosse compelida a ré a entregar relatório de 

faturas dos últimos 05 anos do autor, para comprovação dos valores de 

ICMS incidentes sobre as TUST e TUSD. Indeferimento da inicial, por falta 

de interesse processual. Manutenção. Ação de exibição de documentos 

que não existe mais na égide do novo CPC. Autor que, instado a emendar 

a inicial e adaptar o rito para produção antecipada de provas, justificando 

a sua pertinência, deixou de fazê-lo. Incidência do art. 330, III, do novo 

CPC. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação 

1004368-08.2017.8.26.0271; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 

10ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)” A produção 

antecipada de provas, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

desvestido de caráter contencioso e prescindindo-se do julgamento do 

mérito, inexistindo lide propriamente dita, onde o julgador apenas chancela 

a regularidade da prova, não havendo formação da coisa julgada material. 

In casu, a autora comprovou que procedeu com o requerimento 

administrativo junto a ré para obtenção das faturas das UC’s registradas 

em seu nome (Num. 20247355 - Pág. 1), cuja solicitação somente foi 

atendida após o ingresso do feito. Assim, com base na manifestação da 

demandante constante no Num. 27311585, dando por satisfeita a 

pretensão posta nos autos, HOMOLOGO a prova produzida para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em que pese o procedimento da 

produção antecipada de provas não comporte a fixação de honorários 

advocatícios sucumbenciais, o STJ tem posicionado pelo cabimento 

quando houver a recusa administrativa e/ou resistência à pretensão. 

Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE 

DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O STJ possui firme o 

entendimento no sentido de que, em conformidade com os princípios da 

sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em 

ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de 

provas, desde que demonstrada a recusa administrativa, e configurada a 

resistência à pretensão autoral. Precedentes. (....).” (AgInt no AgInt no 

AREsp 1193560/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - DESCABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos 

princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários 

advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção 

antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e 

configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes. 2. 

(....) (AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)” No caso dos autos, a 

requerida não trouxe qualquer prova com o fito de desconstituir o 

requerimento do Num. 20247355 - Pág. 1 e/ou demonstrar que houve o 

atendimento da solicitação, sendo flagrante a aplicação do o entendimento 

alhures. Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Deixo de determinar 

que o demandado exiba os documentos, vez que já foram apresentados 

com a defesa. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios estes a favor do advogado da 

demandante, em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

base no artigo 85, § 8º, do CPC. Por tratar-se de processo eletrônico, 

torna-se desnecessária a entrega dos autos ao promovente, como 

disciplinado no artigo 383, do CPC. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010142-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE TRABALON (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1010142-93.2019.8.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda Requerido: 

Marcos Alexandre Trabalon Vistos etc. ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

MARCOS ALEXANDRE TRABALON, também qualificado no processo. A 

parte executada não fora citada, conforme demonstração nos autos e a 

credora requerer a desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. Ex Positis, homologo a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Julgo, em consequência, extinto o processo sem o julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Indefiro o 

pedido de baixa da restrição sobre o veículo pleiteado pelo Sistema 

Renajud, bem como a expedição de ofício ao órgão de proteção ao crédito, 

uma vez que não houve nenhuma determinação do juízo neste sentido. 

Custas pelo exequente. Sem verba honorária uma vez que angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com a renúncia ao prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010336-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1010336-64.2017.8.11.0003) Ação Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Lúcia Benícia Pinheiro 

Santos Requerida: Norsa Refrigerantes S.A Vistos etc. LÚCIA BENÍCIA 

PINHEIRO SANTOS, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS contra NORSA REFRIGERANTES LTDA, também 

qualificada no processo. A autora aduz que foi fazer compras no 

comércio local, onde fora surpreendida com a informação de que seu 

nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento promovido 

pela requerida. Alega que nunca teve relações comerciais com a 

requerida e ainda aduz que não reconhece a dívida que ensejou a 

negativação. Diz que em razão do abalo de crédito sofrido, visa obter 

reparação indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Id. 

15415907). Aduz a existência de relação jurídica entre as partes e a 

ausência de comprovação do dano moral sofrido. Sustenta a supressão 

de nexo de causalidade e dever de indenizar, vez que agiu no exercício 

regular de seu direito, ante o não pagamento da obrigação contraída pela 

requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 16018978). Instados a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (Ids. 18037391 e 18076618). O feito fora convertido em diligência, 

sendo determinado a requerida que trouxesse aos autos as notas fiscais 

da compra e venda pactuada entre as partes, objeto da lide (Id. 

22750515). 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. O entendimento jurisprudencial é 

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, 

DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 

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 relação jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em 

face de dano moral advindo do apontamento do nome da autora no rol dos 

inadimplentes, de cuja relação contratual ela não participou. É fato 

incontroverso que a demandante teve seu nome negativado pela ré (Id. 

11181822), em razão de dívida que alega não ter contraído. A requerente 

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 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 contrária. Portanto, 

negada pelo suposta devedora a existência da causa suficiente em que 

se ampara o débito, e não demonstrado pela credora a regular emissão de 

comprovantes idôneos a amparar a existência da dívida, esta deve ser 

penalizada por dívida que reconhecidamente não é daquele. Ressai, que o 

ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo a negativação era da 

ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, mostrando-se inviável atribuir ao 

demandante o ônus de comprovar que não efetuou qualquer contratação 

do valor diverso do declinado na exordial, 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). 

Outrossim, a demandada em sua peça defensiva afirma que a origem do 

débito se deu em razão de uma compra de mercadoria efetuada pela 

autora. Entretanto, o documento do Id. 15415908, não comprova que o 

produto tenha sido entregue ou recebido pela autora, vez que apesar de 

constar os dados da autora, quem assinou o recebimento da mercadoria 

foi terceira pessoa. Assim, não havendo elementos probatórios da relação 

jurídica entre as partes que justificasse a manutenção da cobrança, resta 

incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de 

forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos inadimplentes, por 

dívida não contraída. 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 
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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. Quanto à fixação indenizatória 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 da ofensora 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 demandante, bem como, representa sanção a 

requerida, de forma de agir de maneira mais cautelosa quando adotar 

medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não 

contratou. Saliento ainda, que em pese existam outras negativações em 

nome da autora, elas são posteriores, aquela discutida nos autos, o que 

afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ ao presente caso, 

conjecturando esse entendimento é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA- EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES POSTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE - SÚMULA 385 - INAPLICABILIDADE - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO. - 

De acordo com a atual orientação do STJ, para a aplicação do enunciado 

da Súmula nº 385, do STJ, necessária a preexistência de inscrição legítima 

- A repercussão do dano moral nessa espécie de acontecimento é in re 

ipsa, ou seja, presumida, já que inegável o abalo sofrido - A indenização a 

ser fixada competirá ao prudente arbítrio do magistrado que, tendo em 

vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, levando-se em conta as 

peculiaridades de cada caso, como a culpa do agente, a extensão do 

prejuízo causado e a capacidade econômica do agressor.(TJ-MG - AC: 

10352120019497001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)” Ex Positis, e de tudo mais 

que dos autos consta, julgo procedente o pedido de indenização. Declaro 

inexistente o débito relativo ao contrato nº 2952600010, no importe de R$ 

97,56 (noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o contrato de 

n° 2952590010, no importe de R$ 69,12 (sessenta e nove reais e doze 

centavos). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas 

da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento 

sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em 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, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do 

patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para 

as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004724-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PIRES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004724-48.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos 

Morais Requerente: Gabriel Pires Duarte Requerida: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda Vistos etc. GABRIEL PIRES DUARTE, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, também já qualificada no processo. O autor aduz ter 

firmado junto à instituição financeira contrato de consórcio nº 007469505, 

cota 296, grupo 82347, o qual foi devidamente quitado. Informa que ao 

tentar realizar compras no comércio local foi surpreendido com a 

informação que seu nome estava protestado por dívida no importe de R$ 

17.922,63, relativa ao grupo e cota do consórcio. Alega, ainda, que a 

requerida não procedeu a baixa no gravame de alienação fiduciária junto 

ao DETRAN. Que buscou de todas as formas sanar a irregularidade junto 

à demandada, porém em vão. Requer a procedência da ação, inclusive 

com o ressarcimento pelos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido 

de tutela provisória de urgência foi indeferido (Num. 10400582). Citada a 

demandada apresentou contestação (Num. 13363165). Aduz que a 

responsabilidade pela permanência do gravame é do autor, vez que ele 

não cumpriu as exigências legais para a baixa da restrição e, após a 

emissão do novo documento foi realizada a retirada do gravame em 

22.03.2018. Sustenta que em razão da inadimplência do demandante no 

período de 10.09.14 a 13.10.15, houve a inclusão do débito no protesto 

pelo exercício regular do direito, sendo que a responsabilidade para a 

baixa cabe ao devedor, que nunca solicitou a carta de anuência e mesmo 

assim a encaminhou para tal finalidade. Arguiu a inexistência do dever de 

indenizar porque não praticou nenhum ato ilícito. Sustenta inexistência de 

comprovação dos danos alegados na exordial, sendo incabível a repetição 

do indébito. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Num. 18388804). As partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

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 é 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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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 
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elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide cinge-se 

no pedido de declaração de inexistência de débito já quitado e indenização 

por danos morais e materiais em face da manutenção indevida do protesto 

e de gravame no registro do veículo, objeto de financiamento entre as 

partes, junto ao DETRAN, após a quitação do contrato. É incontroverso 

que o demandante quitou o contrato de consórcio em 12.04.2017, 

conforme consta no Num. 13363181. Consta nos autos que o gravame 

incidente sobre o bem somente foi baixado em 22.03.2018, ou seja, foi 

retirado após o ingresso desta ação e quase um ano após o pagamento 

da dívida. A demandada afirma que a responsabilidade pela baixa do 

gravame era do requerente, e que este não adotou as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo. Entretanto, tenho que não merece prosperar tal alegação, por não 

retirar da requerida a responsabilidade pela baixa no gravame por ela 

inserido, para que o autor pudesse regularizar a situação do veículo 

perante o DETRAN. É cediço que ao término do financiamento, o agente 

bancário deve providenciar a desalienação do veículo, que é ato 

obrigatório da financeira, após quitação da dívida, conforme previsto na 

Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. In verbis: “Art. 7º O repasse das 

informações para registro do contrato, inserções e liberações de 

gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios 

eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de 

trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição 

credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação 

utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude 

nos sistemas utilizados. Art. 8º Será da inteira e exclusiva 

responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações 

repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de 

que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, 

relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou 

entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar 

junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às 

questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame. Art. 9º Após o 

cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” 

Portanto, é flagrante o cumprimento das obrigações, por parte do autor, 

decorrente do negócio jurídico em questão; uma vez que inexiste qualquer 

débito referente ao financiamento/consórcio pactuado entre as partes; 

devido é, por parte da credora, ora requerida, a baixa do gravame de 

alienação fiduciária imposta sobre o veículo financiado. Neste sentido: 

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA 

NA BAIXA DO GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – DEMORA 

INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO A demora injustificada do 

credor em promover a baixa do gravame do veículo, após tempo 

considerável da quitação do débito, configura a falha na prestação do 

serviço e impede a parte de dispor livremente do bem, situação que enseja 

à indenização por dano moral. O valor indenizatório comporta majoração a 

fim de atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. 

(APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO 

QUITADO - BAIXA GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO 

GRAVAME NÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO– 

IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.1- O c. STJ já assentou que, de acordo com o 

artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços (STJ REsp 1077077/SP). 2- Ocorrido a quitação do contrato de 

financiamento a instituição financeira tem responsabilidade a financeira de 

adotar as medidas cabíveis para que seja efetivada a baixa do gravame 

existente sobre o bem junto ao Órgão competente, nos termos do art. 9 da 

Resolução nº 320, de 05/06/2009 do CONTRAN – Conselho Nacional de 

Trânsito. 3- A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição 

financeira constitui falha na prestação dos serviços e abuso de direito e 

impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, transtorno 

que supera o mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos 

morais.4-A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se 

ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade 

econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e 

razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de 

não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação 

e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (APELAÇÃO 

CÍVEL , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Destarte, é evidente que, ao 

deparar com o indevido gravame sobre o seu patrimônio, o autor 

experimentou dissabores e privações de ordem moral, porquanto não 

podia dispor da coisa da maneira que melhor lhe aprouvesse. Em relação 

ao protesto, restou evidente que em razão da inadimplência do autor 

houve o protesto do título em 09.03.2015, havendo regularidade na 

conduta perpetrada vez que existia uma dívida em aberto. Assim, o 

protesto foi legítimo, vez que a inadimplência autoriza o ante o exercício 

regular do direito do credor. Entretanto, confirmado o pagamento torna-se 

necessário a emissão da carta de anuência para a baixa do protesto, que 

somente foi confeccionada em 22.03.2018 (Num. 13363171), ou seja, 

após o ingresso da lide. O §1º, do artigo 26, da Lei 9.492/97, disciplina os 

requisitos para o cancelamento do protesto. In verbis: "Art. 26. O 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

tabelionato de protesto de títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º 

Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de 

dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com 

identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de 

protesto como credor, originário ou por endosso translativo." (grifei) 

Dessa forma, quitada a dívida, a manutenção do protesto pela demora do 

envio da carta de anuência, afigura-se injustificável, porquanto, repisa-se, 

o débito já havia sido liquidado, o que enseja o dever de indenizar. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO IRREGULAR – DÉBITO 

QUITADO – DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA – 

REPARAÇÃO DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) Cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto, mas 

compete ao credor entregar a carta de anuência para que ela seja 

providenciada, e a demora injustificada caracteriza ato ilícito passível de 

reparação. (AgR 132681/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª 

Câmara de Direito Privado, julg. 30.09.2015, publ. DJE 05.10.2015)”. (grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. BAIXA DO 

PROTESTO. INCUMBÊNCIA QUE, EM REGRA, CABE DO DEVEDOR. 

MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. HIPÓTESE 

EM QUE O CREDOR NÃO DEVOLVE O TÍTULO DE CRÉDITO OU NÃO 

ENTREGA A CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR 

PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Em regra, "No regime próprio da Lei n. 

9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro 

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, 

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o 

cancelamento do protesto" (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) 3. 

Na hipótese, o credor deverá ser responsabilizado pela manutenção 

indevida do nome do devedor no protesto de título, uma vez que não 

devolveu o título ou a carta de anuência, documentos necessários ao 

cancelamento da negativação. 4. A análise da pretensão recursal sobre a 

alegada disponibilização da carta de anuência e eventual desídia do 

devedor encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 5. Agravo 

regimental não provido (AgRg no Resp 1.289.729/PR, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, 4ª Turma, jul. 23.02.2016, DJE 02.03.2016)”. (grifei) Assim, 

tem-se que, em razão das condutas ilícitas da ré, o autor vivenciou 

contrariedades que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano. 

Nessas circunstâncias, e considerando que a requerida, quando da sua 

contestação, não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse 

afastar a sua culpa pela ocorrência do ilícito, impossível concluir pela 

ausência de responsabilidade, restando claramente preenchidos todos os 

requisitos do seu dever de indenizar, a saber, a antijuridicidade da 
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conduta (negligência no exercício da atividade empresarial), o dano 

causado ao autor (credibilidade e contrariedades) e o nexo de 

causalidade, eis que, se abstraíssemos a causa, não teríamos o resultado. 

No que concerne à fixação do quantum indenizatório referente ao 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 da 

ofensora, 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. 

As circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a 

gravidade do dano, a reparação indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cujo valor revela-se 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 

demandante, bem como, representa sanção ao requerido, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Em relação ao dano material, percebo que o requerente 

pleiteia o pagamento em dobro da quantia protestada indevidamente. 

Entretanto, tenho que situação descrita nos autos, não se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 42 do CDC, vez que inicialmente o protesto foi 

regular e apesar da manutenção após quitação, ter sido indevida, não lhe 

dá o direito do ressarcimento pretendido. Ex positis, e de tudo mais que 

dos autos consta, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial e declaro inexistente o débito protestado em razão do pagamento. 

Expeça ofício ao Cartório do 4º Tabelionato de Notas e Privativo do 

Protesto de Títulos desta Comarca, para a baixa definitiva do protesto do 

título descrito no Num. 9489461 - Pág. 2. Deixo que determinar a baixa do 

gravame, vez que já fora efetivado conforme consta nos autos. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

demandada, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a requerida, a pagar a favor do autor, a título de 

ressarcimento do dano moral que 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, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

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

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002032-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002032-13.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Requerente: Rosemar de Freitas Requerida: Banco 

Bradesco S.A Vistos etc. ROSEMAR DE FREITAS, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO 

BRADESCO S.A, também qualificado no processo. O autor aduz ter 

firmado acordo para parcelamento do débito do cartão de crédito no valor 

de R$ 1.621,68 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e oito 

centavos), para pagamento em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 67,57 

(sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), sendo o primeiro 

vencimento para o dia 01.08.2015. Alega que a fatura com vencimento em 

01.06.2016, somente chegou em sua residência em 03.06.2016, quando 

procedeu o pagamento e que em razão disso foi informado pelos 

prepostos do réu que houve a quebra do contrato, onde as parcelas 

vincendas deveriam ser quitadas integralmente. Argumenta que aceitou 

outra proposta para liquidação do débito, para pagamento em parcela 

única de R$ 473,04 (quatrocentos e setenta e três reais e quatro 

centavos), para o dia 13.06.2016. Informa que ao realizar compras no 

comércio local tomou conhecimento que o réu lançou o seu nome no rol 

dos inadimplentes pelo débito já quitado. Sustenta que o apontamento 

efetuado pelo demandado é ilegal. Argui que, em razão disso, sofreu abalo 

de crédito. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a condenação do 

requerido para o ressarcimento dos danos em face da inserção indevida 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Juntou documentos. O 

pedido de tutela provisória foi indeferido (Num. 1693678). Citado, o 

requerido apresentou defesa (Num. 3250890). Sustenta a inadimplência da 

autora; o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de 

direito. Que os danos morais não restaram comprovados. Pede a 

improcedência da demanda. Juntou documentos. Tréplica (Num. 4160664). 

Convertido o julgamento em diligência o demandado juntou as faturas do 

cartão de crédito e o extrato do débito. As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O entendimento 

jurisprudencial é 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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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. Da análise dos 

autos, observa-se que o requerente busca locupletação utilizando-se da 

própria torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito 

pelo demandado, ao argumento de lançamento do nome da demandante no 

rol dos maus pagadores por dívida já quitada. A empresa ré sustenta a 

inexistência de ato ilícito; a inadimplência do autor; o exercício regular de 

direito e a licitude da restrição. Os documentos que instruem os autos 

demonstram que realmente houve a renegociação de dívida do contrato nº 

536529000099000000, cujo pagamento deveria ser realizado em 24 

parcelas de R$ 67,57, onde a parcela com vencimento em 01.06.2016, foi 

paga em 03.06.2016, fora do prazo previsto no acordo, o que ensejou a 

quebra do contrato e, apesar do demandante ter alegado existência de 

outra renegociação no valor de R$ 473,04 para liquidação total do débito 

remanescente, não há nos autos qualquer documento da suposta 

transação, sendo lícita e legítima a inserção da restrição de seu nome, vez 

que o réu agiu no exercício regular de um direito. Ora, se o próprio autor 

deu azo à inadimplência, efetuando o pagamento da fatura após a data do 

vencimento, não pode se valer desse desrespeito à boa-fé objetiva para 

ser indenizado por ato que deu causa, pois tinha pleno conhecimento 
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acerca da data limite dos vencimentos, sendo que se de fato ocorreu o 

alegado atraso na entrega da fatura deveria ter se valido dos meios 

cabíveis para obtenção do código de barra, pois conforme consta nas 

diversas faturas que instruíram a inicial, era conhecedor do número do 

telefone “0800” do requerido. Assim, sendo lícita a cobrança e 

negativação, por dívida não quitada integralmente, não há que se falar em 

indenização por danos morais, eis que estes não se configuraram. Esse 

entendimento encontra respaldo na jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PROPOSTA PELA ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO COM REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO SALDO 

DEVEDOR. PAGAMENTO DA FATURA EM DATA POSTERIOR À 

ESTIPULADA PELA RÉ NO BOLETO BANCÁRIO. Sentença de 

improcedência. Recurso da autora alegando que teria efetuado o 

pagamento do boleto apenas quatro dias após o vencimento. Sustenta a ré 

que o acordo oferecido era para pagamento do boleto até a data do 

vencimento, de modo que seu pagamento com atraso implicaria na perda 

de validade do acordo, inexistindo dano a ser indenizado, devendo ser 

excluída a verba reparatória ou reduzido o seu valor. Informação no boleto 

bancário de que o seu pagamento, até a data do vencimento, formalizaria 

o acordo. Impossibilidade de ser alterada unilateralmente pelo consumidor 

a proposta de acordo ofertada pela ré. Restrição legítima, tendo em vista o 

não cumprimento da avença nos exatos termos em que fora proposta. 

Permanência em cadastro restritivo que configura exercício regular do 

direito do credor. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 

00082343120178190014, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, 

Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)” 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 

RENEGOCIAÇÃO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO 

NA DATA ACORDADA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. "A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque 

consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), 

seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a 

qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver 

recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo 

credor" (REsp n. 1.084.745, de Minas Gerais, rel. Min. Luis Felipe 

Salomão). "Configura exercício regular de direito a inscrição do nome do 

devedor em cadastro de proteção ou restrição ao crédito por débito 

efetivamente existente, inexistindo qualquer obrigação de indenizar 

eventuais danos morais decorrentes dessa inscrição (TJ-SC - RI: 

03021519120148240045 Palhoça 0302151-91.2014.8.24.0045, Relator: 

Fernando Vieira Luiz, Data de Julgamento: 13/07/2017, Primeira Turma de 

Recursos - Capital)” Destarte, constitui ônus do autor da ação demonstrar 

as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao 

réu cabia exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que 

possam desconstituir a proposição formulada pelo demandante. Moacyr 

Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas 

sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada 

uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. 

Ao autor cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a 

prova dos fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência 

daqueles (prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui 

dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu 

a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a 

anterior, quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende 

por meio de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] 

Sobre o tema, merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte 

lição jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, 

não foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do 

fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[2] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em 

decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral 

direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano 

moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no 

constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando 

caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou 

desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou 

irritabilidade. No caso em exame o autor da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa do requerido, o que acarreta 

na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos 

consta, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do 

patrono do demandado, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos 

honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002109-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002109-51.2018.8.11.0003. Ação Declaratória de 

inexistência de Débito c/c Indenização por danos morais Autora: Gisele 

Alves de Sousa Requerida: Telefônica Brasil S.A Vistos etc. GISELE 

ALVES DE SOUSA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra TELEFÔNICA BRASIL S.A, também qualificada no 

processo, visando obter provimento jurisdicional para a reparação dos 

danos descritos na inicial. A autora alega que em 02.02.2017 firmou 

acordo extrajudicial com a ré, por intermédio do PROCON, restando 

consignado que haveria o cancelamento dos débitos existentes no 

contrato nº 0254243720, e que a linha telefônica nº 66-99721-5954, seria 

migrada para o plano pré-pago, restando consignado que tal contrato 

estava cancelado desde o dia 26.01.2017. Aduz que após a formalização 

do acordo, tomou conhecimento que seu nome fora indevidamente inserido 
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no cadastro de inadimplente por débito inexistente. Que em razão do abalo 

sofrido, visa obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do 

pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela provisória foi 

indeferido (Num. 12566142), o que ensejou a interposição de Agravo de 

Instrumento que restou provido (Num. 14101224). Citada, a demandada 

apresentou contestação (Num. 12880725). Sustenta a ausência do dever 

de indenizar, pois não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que não houve 

comprovação dos danos morais sofrido. Requer a improcedência do 

pedido inicial. A demandante apresentou impugnação, tendo informado 

que, apesar de indevido, procedeu o pagamento do débito negativado, 

pela necessidade da baixa da restrição. Requereu a devolução da quantia 

na forma dobrada (Num. 13412355). A autora pleiteou a produção de 

prova testemunhal, tendo quedado inerte. Realizada audiência de 

conciliação, restou infrutífera. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é 

unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos 

termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é 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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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 pedido de declaração de inexistência de débito e indenizatório, em 

face de dano moral advindo do apontamento do nome da autora no rol dos 

inadimplentes, por dívida inexistente. É fato incontroverso que a 

demandante teve seu nome negativado pela ré em 01.08.2017, por débito 

com vencimento em 18.04.2017, no valor de R$ 147,98, relativo ao 

contrato nº 0254243720 (Num. 25433046). Da análise dos termos do 

acordo realizado perante o PROCON, no processo F.A. nº 

51.003.001.16-0004390, observa-se que houve o cancelamento do 

contrato do plano vivo controle em 26.01.2017, em razão da inadimplência 

da demandante, restando consignado que todos os débitos existentes 

seriam cancelados e que haveria a migração da linha para o plano 

pré-pago, sendo inconteste que houve o cancelamento do plano vivo 

controle junto a requerida. Ocorre que a demandada negativou o nome da 

autora por débito de fatura relativa a período posterior ao cancelamento 

dos serviços do plano vivo controle, qual seja, relativo ao mês de 

março/2017 de 21.02.2017 a 20.03.2017. Com isso, resta evidente a 

ofensa ao direito da requerente, tendo a demandada agido de forma 

inadequada ao lançar o nome daquela no rol dos inadimplentes, por dívida 

inexistente, vez que foi gerada em período posterior a migração da linha 

telefônica de vivo controle para pré-pago na forma estipulada perante o 

PROCON, o que enseja o dever de indenizar. Sobre o tema: 

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – CANCELAMENTO DA 

LINHA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – COBRANÇA 

POSTERIOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA 

– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a caracterização de dano moral diante 

da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. 

Configura o dever de indenizar, em razão da inscrição indevida do nome 

nos órgãos de restrição ao crédito, mormente pela inexistência do débito, 

ante ao cancelamento da linha telefônica em momento anterior. Nos casos 

de inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

uma vez comprovado o evento danoso. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 64201/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) (grifei)”. 

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 

à fixação do quantum indenizatório referente ao 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. As circunstâncias do caso; as 

condições pessoais da ofensora e a gravidade do dano, principalmente, 

impõem a fixação da reparação indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cujo valor revela-se 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 da 

demandante, bem como, representa sanção a requerida, de forma de agir 

de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar 

seus clientes. Quanto ao pagamento da fatura indevida no valor de R$ 

147,98, ocorrido em 17.05.2018, tenho que a situação, se enquadra, 

exatamente, na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do CDC, devendo 

a autora ser devidamente ressarcia, onde a repetição do indébito, deverá 

ser em dobro. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido da exordial. Declaro a inexistência da dívida de R$ 

147,98 (cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), 

referente ao contrato nº 0254243720, com vencimento em 18.04.2017 

(Num. 25433046). Oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que 

proceda a baixa definitiva do débito acima mencionado. Observando o 

critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como 

da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

requerida, a pagar a favor do autor, a título de ressarcimento do dano 

moral que causou a este 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, ainda, a demandada em restituir, na 
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forma dobrada, o valor pago pela fatura indevida no importe de R$ 147,98 

(cento e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), corrigido desde 

o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora em verba que 

fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado encaminhe o feito 

ao departamento competente para as providências cabíveis, com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1005638-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005638-15.2017.8.11.0003) Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Eliel Lourenço de Oliveira Executados: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. ELIEL LOURENÇO DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificado 

no processo. O exequente pretende obter a restituição do montante 

investido para aquisição de 04 (quatro) contas/kits da empresa executada, 

sendo que duas foram adquiridas via boleto bancário, sendo uma no valor 

de R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos) e a outra no importe de R$ 

678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e outras duas por via back 

office no valor total de R$ 212,58 (duzentos e doze reais e cinquenta e 

oito centavos), perfazem o quantum atualizado de R$ 1.917,37 (mil, 

novecentos e dezessete reais e trinta e sete centavos). Informa que os 

valores são devidos conforme o disposto na sentença proferida na Ação 

Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo 

da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. 

Citada, a executada deixou decorrer o prazo in albis (Id. 17817612). O 

julgamento fora convertido em diligência, sendo determinado ao autor que 

trouxesse aos autos os comprovantes dos boletos nos valores de R$ 

106,29 (cento e seis reais e vinte e nove centavos). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O exequente pleiteia a liquidação 

da sentença proferida na ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a 

empresa executada, e dentre outras questões estabeleceu que: “(...) B) 

com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da nulidade 

dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o 

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. 

a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os divulgadores 

AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e 

a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a 

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta contas 

VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados nos 

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 

Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso 

as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 

deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 

para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores 

AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá 

deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer das 

bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) É cabível a liquidação da sentença proferida em 

Ação Civil Pública para comprovação do vínculo contratual existente entre 

as partes, bem como para apuração dos valores eventualmente devidos, 

nos termos da condenação imposta à parte devedora. Para apuração de 

tais valores em sede de liquidação de sentença, deverão ser observadas 

as regras de distribuição do ônus probatório, prevista no artigo 373, I e II, 

do CPC, competindo ao exequente provar os fatos constitutivos de seu 

direito e a executada provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do credor. No caso dos autos, a executada não 

atendeu ao comando judicial, embora devidamente citada. O credor 

comprovou o vínculo havido entre as partes, demonstrando que seu 

ingresso na rede “telexfree” se deu em 12.03.2013, mediante os 

pagamentos dos boletos nos valores de R$ 678,00 (seiscentos e setenta 

e oito reais) e R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos), respectivamente 

(Id. 9420628). Ainda, o exequente pleiteia o ressarcimento do valor total 

atualizado de R$ 1.917,36 (mil, novecentos e dezessete reais e trinta e 

seis centavos), relativo as aquisições, contudo duas das contas 

adquiridas foi feita via banck office, no importe total de R$ 212,58 

(duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). Entretanto, não há 

nos autos qualquer comprovação real do desembolso da quantia em favor 

da executada. A condição para a comprovação do prejuízo alegado é a 

demonstração do efetivo pagamento do boleto para adesão a Rede 

Telexfree, que sem o qual não há como apurar o quantum devido pela 

empresa executada. Esse entendimento está respaldado pela 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES INVESTIDOS. NECESSIDADE DE PROVA DO ALEGADO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. O acolhimento da pretensão não 

dispensa a demonstração de elementos mínimos de convencimento da 

existência do fato alegado. Nenhum documento veio aos autos como 

forma de demonstrar ter a autora investido com divulgadora da empresa 

TELEXFREE. Observação à regra do artigo 373, I, do CPC/15. Ausente 

isso, deve a sentença de improcedência ser mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70079971032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 21/02/2019).” “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GOLPE DA TELEXFREE. Ausência de prova 

da contratação e do aporte de valores pelo demandante. A incidência do 

CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos 

constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Revelia. A 

presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa e não 

absoluta. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078375086, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em 30/08/2018).” Assim, ante a inércia do 

devedor e, em razão da veracidade dos dados constantes no extrato 

colacionado nos autos, corroborado pelo comprovante de aquisição das 

cotas, o exequente faz jus ao reembolso do montante que efetivamente 

comprou ter investido na rede telexfree no importe total de R$ 778,80 

(setecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). Ex positis, julgo 

parcialmente procedente o pedido de liquidação de título judicial para 

declarar que Eliel Lourenço de Oliveira celebrou negócio jurídico com 

Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e que, por isso, está abrangido 

pelos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o e. TJAC. Condeno a 

executada no reembolso do valor investido descrito no comprovante de 

pagamento, que perfaz o quantum de R$ 778,80 (setecentos e setenta e 

oito reais e oitenta centavos). As atualizações deverão ser realizadas 

com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença exequenda, ou 

seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a partir da data do pagamento 

e, os juros legais de 1% desde o dia 29.07.2013 (item B.7 – data da 

citação efetivada na ação coletiva do TJAC). Condeno, ainda, os 

devedores ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do credor, os quais arbitro no importe de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do artigo 85, §§1º e 8º do CPC. 

Transitada em julgado, encaminhe o feito ao departamento competente 
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para as providências cabíveis com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006274-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE ALMEIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006274-10.2019.8.11.0003) Ação de Antecipação de 

Provas Requerente: Wagner de Almeida Vieira Requerida: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A Vistos etc. WAGNER DE ALMEIDA 

VIEIRA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA PROVA contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo. O 

autora é consumidor de energia elétrica junto a ré e, em razão da 

necessidade de discutir em ação própria em face do Estado de Mato 

Grosso, acerca da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, 

solicitou os documentos necessários (faturas) administrativamente junto a 

demandada, porém sem sucesso. Que, por se tratar de documento comum 

às partes, pugna pela concessão da tutela jurisdicional para a exibição do 

referido documento. Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou 

defesa (Id. 24684239). Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva ad 

causam. No mérito, requer a suspensão do processo ante o tema ser 

discutido no STJ. Aduz que é dever da consumidora o armazenamento 

dos documentos solicitados e que não há comprovação da existência de 

pedido administrativo. Requer a improcedência do pedido. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 27078854). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. De proêmio, passo a análise da 

preliminar arguida pela ré, pois bem 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. Desse modo, ante a existência de relação jurídica 

entre as partes e a negativa de entrega das faturas de energia vindicadas 

pelo autor, resta caracterizado sua legitimidade para figurar no polo 

passivo da lide. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Com relação ao 

pedido de suspensão processual arguida pela ré, consigno que em 

decisão de plenário no Supremo Tribunal Federal em 07.08.2017, fora 

decido que, transcrevo: “O Tribunal, por maioria, reconheceu a 

inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria 

constitucional” - Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.041.816 

SP – Decisão pela Inexistência de Repercussão Geral por se tratar de 

M a t é r i a  I n f r a c o n s t i t u c i o n a l . ” .  C o n s u l t a : 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoPro

c e s s o . a s p ?

incidente=5173207&numeroProcesso=1041816&classeProcesso=RE&num

eroTema=956#file:///C:/Users/36048/Downloads/texto_312449334.pdf 

Neste sentir, não há falar-se em Repercussão Geral do tema 956, ante a 

decisão proferida pelo STF, assim indefiro a suspensão do andamento do 

presente feito. Passo à análise do mérito, trata-se de ação de produção 

antecipada de provas, visando a exibição das faturas de energia elétrica 

dos últimos 05 (cinco) anos, relativas às U.C. descrita na exordial. Com as 

alterações advindas pela Lei nº 13.105/2015, a ação autônoma de 

exibição de documento foi suprimida do ordenamento jurídico, cabendo, 

apenas, a exibição em caráter incidental nos termos do artigo 396 do CPC. 

Assim, a pretensão da requerente, como ação preparatória amolda-se ao 

disposto no art. 381, inciso III, do CPC: “Art. 381. A produção antecipada 

da prova será admitida nos casos em que: (...) III o prévio conhecimento 

dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação.” Esse é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO. Ação exibitória de 

documentos. Pleito de que fosse compelida a ré a entregar relatório de 

faturas dos últimos 05 anos do autor, para comprovação dos valores de 

ICMS incidentes sobre as TUST e TUSD. Indeferimento da inicial, por falta 

de interesse processual. Manutenção. Ação de exibição de documentos 

que não existe mais na égide do novo CPC. Autor que, instado a emendar 

a inicial e adaptar o rito para produção antecipada de provas, justificando 

a sua pertinência, deixou de fazê-lo. Incidência do art. 330, III, do novo 

CPC. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação 

1004368-08.2017.8.26.0271; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 

10ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 29/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)” A produção 

antecipada de provas, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

desvestido de caráter contencioso e prescindindo-se do julgamento do 

mérito, inexistindo lide propriamente dita, onde o julgador apenas chancela 

a regularidade da prova, não havendo formação da coisa julgada material. 

In casu, o autor comprovou que procedeu com o requerimento 

administrativo junto a ré para obtenção das faturas das UC’s registradas 

em seu nome (Id. 20749459), cuja solicitação não fora atendida. Assim, 

com base na manifestação da demandante constante no Num. 20749449, 

dando por satisfeita a pretensão posta nos autos, HOMOLOGO a prova 

produzida para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em que pese o 

procedimento da produção antecipada de provas não comporte a fixação 

de honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ tem posicionado pelo 

cabimento quando houver a recusa administrativa e/ou resistência à 

pretensão. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ACÓRDÃO EM 

CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. 

MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO 

STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O STJ possui firme o 

entendimento no sentido de que, em conformidade com os princípios da 

sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em 

ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de 

provas, desde que demonstrada a recusa administrativa, e configurada a 

resistência à pretensão autoral. Precedentes. (....).” (AgInt no AgInt no 

AREsp 1193560/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)” “AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - DESCABIMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos 

princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários 

advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção 

antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e 

configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes. 2. 

(....) (AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018)” No caso dos autos, a 

requerida não trouxe qualquer prova com o fito de desconstituir o 

requerimento do autor e/ou demonstrar que houve o atendimento da 

solicitação, sendo flagrante a aplicação do o entendimento alhures. Ex 

Positis, julgo procedente o pedido inicial. Determino que a demandada 

exiba e entregue os documentos vindicados/pertinentes ao demandante. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios estes a favor do advogado do demandante, em verba que 

arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 85, § 8º, do CPC. 

Defiro a Justiça Gratuita pleiteada. Por tratar-se de processo eletrônico, 

torna-se desnecessária a entrega dos autos ao promovente, como 

disciplinado no artigo 383, do CPC. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 
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.Processo nº 1001423-93.2017.8.11.0003. Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios Requerente: J. Wanderley Garcia Duarte & 

Advogados Associados Requerido: Banco do Brasil S.A Vistos etc. J. 

WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS contra BANCO DO BRASIL S.A, também 

qualificado no processo, objetivando o arbitramento judicial de honorários 

advocatícios em razão da prestação de serviços profissionais ao 

demandado. O requerente alega ter sido contratado para prestação de 

serviços advocatícios em processos nas Comarcas de Alto Araguaia, Alto 

Garças, Alto Taquari, Pedra Preta, Jaciara, Guiratinga e Rondonópolis, 

visando à recuperação de crédito e defesas, quando o réu figurasse no 

polo passivo das demandas. Que o contrato perdurou por mais de 15 

(quinze) anos, tendo como remuneração apenas honorários 

sucumbenciais. Aduz que em 08.03.2013, o requerido rescindiu o contrato 

e revogou os poderes que lhe foram conferidos, porém sem pagamento 

dos serviços prestados. Pede a procedência da demanda para 

arbitramento dos honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor 

atualizado da dívida executada dos processos declinados na exordial. 

Juntou documentos. O requerido apresentou defesa (Num. 9186215). 

Preliminarmente, impugnou a concessão da Justiça Gratuita; arguiu inépcia 

da inicial vez que o autor pretende receber os honorários na forma 

diversa da contratada e, em razão disso, sustenta ser parte ilegítima vez 

que o quantum devido será pago pela parte adversa. No mérito, aduz ter 

contratado os serviços do demandante com remuneração exclusiva pela 

sucumbência, e o contrato datado de 1996 não possui validade, pois foi 

substituído pelo contrato firmado em 2003. Que a rescisão se deu vez que 

o autor não atendeu as novas sistemáticas de controle das demandas e 

aos critérios exigidos no edital licitatório de 2008. Alega que não se nega 

ao pagamento dos serviços prestados, porém, a quitação se dará em 

momento futuro quando forem implementadas as condições previstas na 

Cláusula 21ª do contrato, pois os processos nos quais o demandante 

atuou ainda estão em andamento. Argumenta que cabe ao requerente 

peticionar nos processos pugnando que seja resguardado seu crédito na 

forma prevista no artigo 14, do Código de Ética do Advogado. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Num. 

9873248). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Num. 

11072352 e Num. 11193113). A preliminar de impugnação a Gratuidade da 

Justiça foi acolhida, com a revogação do benefício concedido, 

determinando o recolhimento das custas processuais (Num. 14227565). 

Houve a interposição de Agravo de Instrumento, com posterior pedido de 

desistência, o qual foi homologado pelo e. TJMT (Num. 15063795). Foi 

deferido o parcelamento das custas processuais (Num. 15306255). 

Proferida decisão de mérito no Id. 18549179. Da decisão foi interposto 

recurso de apelação, o qual foi provido (Id. 28542034). Com o retorno dos 

autos do e. TJMT, o autor pugnou pelo julgamento do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS DECIDO. Conforme 

decisão proferida na Segunda Instância, passo a proferir novo julgamento 

ao processo, vez que se trata de questão unicamente de direito e 

prescinde da produção de outras provas, além daquelas constantes nos 

autos. A questão preliminar em relação à impugnação ao benefício da 

Justiça Gratuita já foi objeto de enfrentamento pelo Juízo por ocasião do 

saneador. Em relação preliminar de inépcia da inicial, trata-se de matéria 

que se confunde com o mérito, portanto, com ele será analisada. O autor 

visa o arbitramento dos honorários advocatícios, referentes aos serviços 

prestados ao requerido em processos ajuizados, que tramitam perante as 

Comarcas de Guiratinga/MT e Pedra Preta/MT, em razão da rescisão 

unilateral do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, mediante 

notificação emitida em 08.03.2013 (Num. 5011249). O contrato firmado 

entre as partes estipulava que a remuneração se daria na forma de 

honorários de sucumbência, devidos pela parte adversa (cláusula sétima 

(Num. 5011243 - Pág. 2); décima oitava (Num. 5011243 - Pág. 10) e itens 

1.1 a 1.3 do Anexo III e IV e 1.5 do edital (Num. 5011243 - Pág. 13 e Num. 

9186609 - Pág. 1)). “CLÁUSULA SÉTIMA – O contratado será remunerado 

exclusivamente pelos honorários em que o devedor acaso seja 

condenado (sucumbência), observando o disposto na cláusula primeira e 

seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, 

não podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, sena 

este autor ou réu da demanda.” (contrato firmado em 22.08.1996) 

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A(O) CONTRATADA(O) será remunerada 

(o) de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte 

integrante deste contrato”. (contrato firmado em 06.11.2003) (...) “1.1. A 

(O) CONTRATADA (O) será remunerada (o) pelos honorários de 

sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do 

CONTRATANTE nenhum valor a esse título, exceto nas hipóteses 

previstas neste contrato. 1.2. A (O) CONTRATADA (O) renuncia ao direito 

de cobrar honorários de sucumbência da parte adversa enquanto não 

houver a integral satisfação do crédito do CONTRATANTE, ou autorização 

deste. 1.3. Nos casos de acordo ou transação, o COTRATANTE poderá 

facultar à (ao) CONTRATADA (O) negociar os honorários de sucumbência 

diretamente com a parte adversa, ficando o CONTRATANTE isento de 

qualquer responsabilidade pelo pagamento. (...) 1.5. Na ocorrência de 

situação que inviabilize a prestação do serviço contratado, inclusive 

rescisão do contrato, a remuneração da(o) CONTRATADA(O) será devida 

quando do implemento da condição que a torne exigível, obedecidas as 

disposições deste contrato, em especial o critério de proporcionalidade.” 

Conforme se depreende dos autos, inicialmente fora firmado contrato com 

a pessoa física do Dr. José Wanderley Garcia Duarte em 22.08.1996 e, 

posteriormente em 06.11.2003 foi assinado contrato de prestação de 

serviços advocatícios com J. Wanderley Garcia Duarte & Advogados 

Associados S/C, que perdurou até 08.03.2013, quando foi rescindido de 

maneira unilateral e imotivada pelo réu, razão pela qual o autor não teve a 

oportunidade de chegar ao final das demandas como seu patrocinador, 

ficando, assim, preterido de receber os honorários contratados, caso 

obtivesse êxito nas lides. In casu, observa-se que da forma como foi feita 

a rescisão, qual seja, sem justa causa, gerou uma lesão ao dever de 

cooperação preconizado pela boa-fé objetiva. Isto, porque, a justa 

expectativa do autor de chegar ao final das demandas, almejando sair 

vitorioso nelas, para, então, aferir os honorários contratados arbitrados a 

título de sucumbência, foi frustrada sem que o mesmo tenha dado 

qualquer motivo para tanto. Assim, flagrante o desequilíbrio contratual 

entre as partes, onde os interesses e direito do demandante devem ser 

resguardados, sendo-lhe permitido ajuizar ação de arbitramento, contra 

seu cliente, para receber honorários proporcionais ao tempo e serviços 

prestados, que neste caso seria do período de 06.11.2003 a 08.03.2013, 

inclusive naqueles processos que se iniciaram com o patrocínio do Dr. 

José Wanderley Garcia Duarte, restando evidente o interesse e a 

legitimidade processual para a propositura da presente ação, afastando a 

alegada inépcia da inicial. Vale ressaltar que essa possibilidade está 

prevista no artigo 14, do Código de Ética e Disciplina da OAB: “Art. 14. A 

revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do 

pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o 

direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual 

verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face 

do serviço efetivamente prestado”. Além do mais, esse foi o entendimento 

deste e. TJMT, conforme consta no Acórdão no Recurso de Apelação 

interposto pelo autor, sob o nº 1001423-93.2017.8.11.0003. Veja: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – 

FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA 

REMUNERATÓRIA AD EXITUM – RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA 

QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO 

DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – 
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RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há impedimento para a 

contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os 

honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o 

contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da 

referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva 

(STJ, REsp nº. 1.337.749/MS).(Relator Des. Dirceu dos Santos)” Ainda, 

sobre o tema: “DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO 

PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. Ainda que o contrato firmado entre a 

parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da 

avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa 

remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o 

arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete 

ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido 

e provido” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)”. “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA 

DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – CARÊNCIA DE AÇÃO NÃO 

CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS 

HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – 

ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – 

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de 

contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém 

tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento 

unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o 

arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto a legitimidade ativa 

e o interesse processual da autora na propositura da ação. 2. Todavia, em 

que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se 

tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não 

incide a regra contida § 2º, do art. 85, do CPC, conforme determinou a 

sentenciante, merecendo reforma a sentença quanto ao critério utilizado 

para o arbitramento dos honorários advocatícios.3. Com efeito, sendo 

certo que a autora faz jus à fixação de honorários advocatícios, este 

arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa 

do apelado/réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade 

da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de 

recompensá-lo pelo trabalho realizado, não cabendo a fixação com base 

no valor dado à causa, sendo este atualizado ou não.4. Nesse sentido, 

sendo certo que a autora faz jus à fixação de honorários advocatícios, 

este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na 

defesa do apelado/réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a 

complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a 

fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.5. No caso, observa dos 

documentos coligidos aos autos, que a autora elaborou peças 

processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento 

do processo, ou seja, desempenhou todos os trabalhos para os quais foi 

contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.6. Desse modo, 

observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo 

que os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 45.500,00 

(quarenta e cinco mil e quinhentos reais), com incidência de juros a partir 

da citação da ação de arbitramento de honorários, e correção monetária a 

partir do arbitramento. 7. No que tange à irresignação da autora, quanto ao 

percentual fixado para verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, entendo que não merece prosperar, porquanto, 

referido ônus foi arbitrado dentro do parâmetro mínimo legal, devendo ser 

ele mantido. (Ap 29739/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018)” “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 15% SOBRE O VALOR 

DA CONDENÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO O arbitramento da 

verba honorária em juízo se impõe com observância da razoabilidade. 

Constatado as peculiaridades quanto ao tempo de trâmite do processo e o 

trabalho realizado pelo patrono, a majoração da verba honorária pelos 

serviços prestados é medida que se impõe. (Ap 24538/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)” Na situação em 

epígrafe restou comprovado que o autor atuou veemente e em diversas 

fases processuais nos 19 (dezenove) feitos relacionados nos autos, 

inclusive naqueles cuja propositura se deu na vigência do contrato firmado 

em 1996, com o Dr. José Wanderley Garcia Duarte, sendo evidente que 

após o ano de 2003 tais ações foram patrocinadas pelos representantes 

da sociedade de advogados, ora autor, não havendo dúvida que o 

demandante tem o direito de receber os honorários advocatícios 

observando os trabalhos desempenhados no período do contrato 

(06.11.2003 a 08.03.2013), que deverão ser arbitrados com base nos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelo disposto 

nas alíneas e da proporção fixada no art. 85, § 2º, do CPC. Assim, a 

quantia a ser estipulada deve representar, como já dito, o referido 

trabalho, além do grau de confiança depositado ao autor ao longo dos 

quase 10(dez) anos de serviços prestados. Desta forma, entendo que o 

valor dos honorários deve ser fixado em 10% (dez) sobre o valor 

atualizado do débito daquelas ações descritas na exordial. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial. Considerando os serviços 

prestados pelo autor ao requerido, arbitro os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado até a data da 

notificação - 08.04.2013, dos processos declinados na inicial. Sobre o 

montante incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidente a partir da 

data do arbitramento e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a 

partir da citação. O quantum debeatur será apurado em liquidação de 

sentença, por simples cálculo. Condeno o demandado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012011-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNADETE GOMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1012011-91.2019.8.11.0003) Ação Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Requerido: Maria Bernadete Gomes da Silva 

Vistos etc. BANCO BRADESCO, qualificado nos autos, ingressou com 

pedido de BUSCA E APREENSÃO contra MARIA BERNADETE GOMES DA 

SILVA, também qualificada. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e 

foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, 

assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de Abril/2019 e, em face da inadimplência, requer a 

apreensão do bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do 

veículo. Juntou documentos. A ré compareceu espontaneamente a 

serventia deste cartório, a qual apresentou o comprovante de pagamento 

da dívida contraída (Id. 29761412). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O feito enseja julgamento antecipado, 

conforme determina o artigo 355, I, do CPC. A prova documental coligida 

aos autos é suficiente para o desfecho da questão. A requerida valeu-se 

do direito que lhe assegura o Decreto-Lei nº. 911/69 e formalizou a 

purgação da mora, no valor apresentado pelo credor na inicial. Essa 

prerrogativa está expressamente regulamentada no artigo 3º, § 2º do 

mencionado Decreto. In verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário (...) § 

2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante 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.” 
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(Destaquei) À luz dos documentos coligidos aos autos verifica-se que o 

bem, objeto do pedido, foi dado em alienação fiduciária, portanto, a avença 

está sob a égide do Decreto-Lei 911/69. Ressalta-se que a inadimplência 

da devedora restou sobejamente demonstrada, pois, veio aos autos e 

efetuou a purgação da mora. Esse fato outorga plena veracidade aos 

fatos arguidos na exordial, pois, oportunizado a requerida a oferta de 

defesa, esta quedou-se inerte. Mister se faz observar que a inadimplência 

da demandada deu causa ao processo. Assim, como se vê do julgado a 

seguir, o ônus da sucumbência deve ser-lhe imposto, em observância ao 

princípio da causalidade. “ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. Responde a devedora-ré pela verba sucumbencial 

quando purga a mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, 

uma vez que deu causa à instauração da lide (princípio da causalidade). 

Honorários advocatícios que devem ser fixados de acordo com a natureza 

e a complexidade da causa, bem como com o trabalho e o tempo 

despendidos pelos advogados. Verba honorária que merece redução. 

Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - APL: 00669279320108260002 SP 

0066927-93.2010.8.26.0002, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

12/08/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/08/2014)” (grifei). Em face da purgação da mora, constante no Id. 

29761412, caberá a restituição da coisa. Ex Positis, julgo procedente o 

pedido formulado pelo requerente. Determino a restituição do bem 

apreendido a requerida. Expeça alvará para levantamento do valor de R$ 

16.263,24 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e 

quatro centavos) e seus acréscimos, em favor do credor em conta 

bancária indicada a ser indicada no prazo de 05 (cinco) dias. Condeno a 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios estes a favor ao patrono da autora em verba que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, 

do CPC, os quais já foram recolhidos quando da purgação da mora 

conforme no Id. 29761412. Proceda a baixa da restrição judicial imposta no 

veículo, objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud (QBA8034). 

Intime o autor para proceder o recolhimento da diligência do Sr. oficial de 

Justiça descrita no Id. 29750612 (R$ 1.417,00) no prazo de 05 (cinco) 

dias. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 

02 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003383-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003383-79.2020.8.11.0003 Vistos etc. CLOVES DA 

SILVA devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

também qualificado no processo. Após a distribuição da ação, o autor 

requer a extinção da ação, vez que houve equívoco no momento da 

distribuição (Id. 29725483). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais ante o benefício da assistência judiciária gratuita que ora 

defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, 

em face da angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 02 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002233-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002287-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEDRO MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002982-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEALDO DA COSTA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias, recolher as custas e taxas judiciárias, e efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do seguinte caminho: site do 

Tribunal de Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única e o endereço da diligência. Após deverá 

anexar aos autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008326-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EVERALDO TELES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONY VEICULOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ALICE OLIVEIRA LEMES OAB - GO56307 (ADVOGADO(A))

WILIAN CARDOSO MACHADO OAB - GO27878 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008445-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005558-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004642-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/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))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Manifestação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002367-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DE JESUS (REU)

ANDREIA PINHEIRO (REU)

ROBIE BITENCOURT IANHES (REU)

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REU)

BANCO MONEO S.A. (REU)

CREDORES (REU)

E. A. F. PINHEIRO & CIA. LTDA - EPP (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

PRIMAVERA DIESEL LTDA (REU)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

IGOR GIRALDI FARIA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

ADELINA PEREIRA BRANCO (REU)

RIO CLARO DIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

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

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA OAB - RS62109 

(ADVOGADO(A))

CESAR ZENKER RILLO OAB - RS53930 (ADVOGADO(A))

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO OAB - MT9619/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

 

MM. Juiz: Ciente do teor do ofício contido neste expediente. Rondonópolis 

– MT, 26 de novembro de 2019. (Assinatura Eletrônica) Adalto José de 

Oliveira Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007747-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))
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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)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002388-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE VITAL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (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:

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 938015 Nr: 7373-32.2019.811.0003

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSICLEIA ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Não há falar em dependência do feito com os autos de código 707052, nos 

quais já foi certificado o trânsito em julgado, tendo sido remetidos ao 

arquivo.

Assim, PROCEDA-SE à livre distribuição do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821685 Nr: 3492-52.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE AMPOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE NERY DE SOUZA BARBOSA, 

RAPHAEL NIUAN NERY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido de fls. 155/156, uma vez que compete à parte autora 

comprovar que o imóvel em questão pertence aos executados, juntado, 

por exemplo, a matrícula atualizada do imóvel.

Logo, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 dias, devendo os 

autos retornarem conclusos na sequência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707967 Nr: 2792-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURORA BOREAL, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes deverão ser divididas igualmente entre 

as partes, já que inaplicável o disposto no art. 90, §3º, CPC, porquanto a 

transação ocorreu já em fase de cumprimento de sentença.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 703817 Nr: 11794-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICI MAINARDI, OLITA MARIA MAINARDI

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

OAB:OAB/MT3719

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

JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEFENSOR

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema INFOJUD das declarações de 

renda da parte executada, referente aos 05 (cinco) últimos exercícios.

 A resposta deverá ficar arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

 Intime-se o exequente para que, no prazo legal, tome ciência do teor das 

informações e possa formular seus requerimentos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425325 Nr: 7525-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA TAISSER ABDALA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352, FLÁVIA OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:29.439/DF, GERFÂNIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA - 

OAB:17.552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Veríssimo Rodrigues 

Vilela - OAB:24063/O, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 Vistos e examinados.

Tendo em vista que a parte executada informou o pagamento do débito e 

que a parte autora permaneceu inerte, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Defiro a gratuidade da justiça à executada, fls. 176/184.

Por fim, DETERMINO a baixa da restrição via Renajud, fls. 146/147

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 2523-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZOS DE DIREITO DIVERSOS, AIR TRACTOR, 
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INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT, LUIZ GUSTAVO JORDÂO NATACCI - OAB:221.683/SP

 Certifico que em 29/11/2019 foi juntado aos autos petição de AIR 

TRACTOR INC e, naquela oportunidade seu patrono não foi habilitado aos 

autos. Certifico que posteriormente á mencionada petição houve somente 

a juntada de uma petição de fls. 692/702 e prolação de uma decisão pelo 

juízo na data de 05/02/2020, não sendo aquele patrono intimado. Certifico 

ainda que o aludido patrono foi habilitado aos autos data de hoje. Certifico 

por fim que será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 

para fins de reabertura de prazo para eventual recurso. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935446 Nr: 6569-64.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE FRANÇA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

quanto a presente habilitação de crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935450 Nr: 6571-34.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:Proc. Faz. Nac.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

quanto a presente habilitação de crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937288 Nr: 7151-64.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANQUILANDES MAGALHÃES DA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - OAB:OAB/RS 

39.016

 Intimação do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

quanto a presente habilitação de crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815515 Nr: 1397-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do Sr. Administrador judicial para, no prazo legal manifestar 

considerando a r. Decisão de fls retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789275 Nr: 9930-31.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BERNARDI - 

OAB:119.576-SP

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal dar regular 

prosseguimento ao feito postulando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438930 Nr: 7597-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre a certidão de fls. 273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778585 Nr: 5609-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA HAUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

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

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438931 Nr: 7598-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

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

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo legal manifestarem 

sobre a certidão de fls. 183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317121 Nr: 6045-29.2003.811.0003

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE MELO AGUIAR, ANTERO 

ASSIS AGUIAR

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir e retirar a 

Carta de Arrematação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 861105 Nr: 3537-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Correição Parcial ou Reclamação Correicional->PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, ADILON 

PINTO DA SILVA, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA, ESPOLIO DE MANOEL 

DE OLIVEIRA FERRO, APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, SEPAR 

SEMENTES DE PASTAGENS RONDONOPOLIS LTDA, LEUNICE ROSA DAL 

FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando o teor da certidão retro, determino o imediato arquivamento 

destes autos, com as baixas devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714529 Nr: 9745-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEONICE 

ROSA DAL FORNO, ANTONIO PICHIONNI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, JOEL 

BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 foi este Juízo quem expediu o alvará autorizando a alienação do imóvel. 

Desta feita, ante a notória falta de competência, deixo de apreciar o pedido 

formulado, que deverá ser apresentado ao mesmo Juízo que expediu o 

alvará, haja vista que a ordem de cancelamento, se deferida, deverá ser 

incluída em seus termos. 3 – DA PETIÇÃO DO ADVOGADO LEONARDO 

RANDAZZO NETO ÀS FLS. 400/402.O presente cumprimento de sentença 

foi resolvido por acordo celebrado entre as partes, onde não houve ajuste 

para o depósito do valor da venda do imóvel em conta judicial. Ademais, o 

alvará expedido para a alienação do bem também não determinou o 

depósito judicial dos valores auferidos com a venda. De revés, há penhora 

formalizada no rosto dos autos em favor do ADVOGADO LEONARDO 

RANDAZZO NETO, no valor de R$8.315,48. Isto posto, DETERMINO a 

intimação do devedor do causídico (ESPÓLIO DE ERACLIDES JOÃO DAL 

FORNO) para que, em obediência à penhora formalizada, efetue o 

depósito de parte da quantia obtida com a venda do imóvel (R$8.315,48) 

em conta judicial vinculada a estes autos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720874 Nr: 1915-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Vistos e examinados.

 Tratam-se os autos de EXECUÇÃO DE SENTENÇA que foi resolvida por 

acordo celebrado entre as partes (conforme consta de fls. 289 do Proc. 

714529, em apenso, que abrangeu os feitos de Códs. 325008, 720874 e 

337188).

 Dito acordo já foi homologado e, deste modo, às fls. 176 determinou-se, 

então, o arquivamento destes autos.

 Em face de tal deliberação foram apresentados os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 177/178, onde o embargante pugna pelo não 

arquivamento dos autos até que o Juízo Especializado de Família e 

Sucessões expeça o alvará para a venda do imóvel mencionado no 

acordo homologado.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de declaração; e NEGO 

PROVIMENTO aos mesmos, haja vista que o alvará judicial autorizando a 

venda do imóvel mencionado no acordo homologado JÁ FOI EXPEDIDO 

pelo juízo competente, conforme se infere de fls. 436 do Proc. 714529.

 Prossiga-se, pois, no cumprimento da decisão de fls. 176.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 325008 Nr: 9158-88.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEUNICE 

ROSA GREGORI DAL FORNO, LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CLAUDIA MARIA CANDIDO DA COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, 

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - OAB:15614/O, GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:3.504-A, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Vistos e examinados.

 Tratam-se os autos de EXECUÇÃO DE SENTENÇA que foi resolvida por 

acordo celebrado entre as partes (conforme fls. 289 do Proc. 714529, em 

apenso, que abrangeu os feitos de Códs. 325008, 720874 e 337188).

 Dito acordo já foi homologado e, deste modo, às fls. 727 determinou-se, 

então, o arquivamento destes autos.

 Em face de tal deliberação foram apresentados os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 752/753, onde o embargante pugna pelo não 

arquivamento dos autos até que o Juízo Especializado de Família e 

Sucessões expeça o alvará para a venda do imóvel mencionado no 

acordo homologado.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de declaração; e NEGO 

PROVIMENTO aos mesmos, haja vista que o alvará judicial autorizando a 

venda do imóvel mencionado no acordo homologado JÁ FOI EXPEDIDO 

pelo juízo competente, conforme se infere de fls. 436 do Proc. 714529.

 Prossiga-se, pois, no cumprimento da decisão de fls. 727.

 Em tempo, deixo de apreciar a petição do advogado Leonardo Randazzo 

Neto, apresentada às fls. 728/730, uma vez que seu pleito já foi analisado 

nos autos do processo em apenso (Cód. 714529).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 325859 Nr: 9582-33.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PICHIONNI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT4838A, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356, 

THÂMIS VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEYA SOUZA DA CRUZ - 

OAB:MT/8398

 Vistos e examinados.

 Considerando que, às fls. 289 dos autos em apenso (Cód. 714529), 

aportou aos autos acordo celebrado entre as partes (abrangendo os 

processos de Códs. 325008, 720874 e 337188); Considerando que o dito 

acordo já restou homologado; e Considerando que o alvará mencionado na 

petição de fls. 389 já foi expedido, com fulcro no disposto no artigo 924 

incisos II e III do CPC, decreto a extinção deste cumprimento de sentença e 

determino o seu imediato arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003688-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRA FONTANA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003688-68.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELISANDRA FONTANA REU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ELISANDRA FONTANA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em 

resumo, informa que é titular da unidade consumidora 6/2100897-4 e que 

recebeu uma fatura acerca de suposta recuperação de consumo no valor 

de R$ 411,64 (quatrocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), 

referente ao período de dezembro/2015 a dezembro/2016. Informa que 

teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente em virtude de 

fatura de recuperação de consumo. Pugna pela concessão de tutela de 

urgência para que a parte ré proceda à religação da energia elétrica, sob 

pena de aplicação de multa diária. No mérito, requer a declaração de 

inexistência do débito e a condenação da parte requerida em danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Junta procuração e 

demais documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 8107278). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (Id. 

11595610). A parte autora impugnou a contestação (Id. 13817463). As 

partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam 

produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. I – Do julgamento antecipado Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. II – Da inexistência do débito 

Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade do procedimento adotado 

pela concessionária na apuração de irregularidade no equipamento de 

medição da unidade consumidora da parte autora, o qual ocasionou o 

débito discutido nos autos. Observa-se do feito que a parte requerida, 

embora tenha juntado termo de ocorrência de irregularidade (TOI), não 

procedeu aos demais requisitos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a 

partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, 

desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua 

emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (...) Neste ponto, insta consignar que o termo de 

ocorrência e inspeção não é prova suficiente da existência de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que se trata de 

documento produzido unilateralmente, portanto, goza de presunção 

meramente relativa de veracidade. A referida resolução exige um conjunto 

de evidências para a recuperação de consumo de energia, de modo que a 

prova da irregularidade no medidor de energia elétrica, em qualquer 

modalidade, deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla 

defesa, sob pena de sua ineficácia. Imperioso registrar que empresa ré, 

como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a 

existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus 

valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo. No caso, a empresa requerida não trouxe 

nenhum documento que demonstrasse o cumprimento de todas as 
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exigências pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, uma vez 

que não apresentou comprovante de entrega do termo de ocorrência à 

parte autora, relatório de verificação metrológica, assim como prova de 

que a parte autora concorreu para a existência da irregularidade 

apontada. Igualmente, necessário acrescentar que ainda que a 

recuperação de consumo fundada em desvio no ramal de entrada, não 

está isenta de respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Neste sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – 

OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de 

entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 

Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito. 

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

14/06/2018) Ademais, a fraude não se presume, exige prova inconteste, 

portanto a ré não pode cobrar a diferença de consumo de forma unilateral 

e administrativa, e muito menos coercitivamente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENEGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE 

OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA 

RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDIDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS MOLDES DO 

ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. (...) 

A concessionária não pleiteou a produção de prova técnica, o que seria 

fundamental para corroborar as alegações de irregularidade no medidor, 

de modo a justificar a imputação de dívida a título de recuperação de 

consumo e a interrupção do serviço, tendo juntado, tão somente, 

documentos produzidos de forma unilateral. Incumbe ao réu o ônus da 

prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, conforme a regra traçada pelo art. 373, II, do Código de 

Processo Civil. Assim, caberia à ré trazer aos autos provas acerca da 

existência de irregularidade, considerando a natureza da prova e a 

capacidade técnica que a concessionária tem para produzi-la, não sendo 

lícito permitir a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem que 

seja efetivamente comprovada a fraude. (...). CONHECIMENTO e 

DESPROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APL: 00218541020158190070 RIO 

DE JANEIRO SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA VARA UNICA, Relator: 

CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/03/2018, 

OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

VISTORIA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE 

COM OS PARÂMETROS DO INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO 

OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 

414/2010 DA ANEEL - REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO 

CPC NÃO CUMPRIDO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

DÉBITO PRETÉRITO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas 

de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, 

inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de 

consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia 

elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla 

defesa, sob pena de sua ineficácia. O corte no fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito 

configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade 

desse serviço público. (Ap 136906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFEITO NO RELÓGIO 

MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129, §1º, II, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL – REVELIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – 

RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA – 

COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Será lícita a cobrança a título de diferença de 

consumo não faturado, desde que a concessionária comprove 

adulteração do relógio medidor de energia elétrica provocada pelo 

consumidor. A prova da irregularidade do medidor é condição para a 

exigibilidade do suposto débito de energia elétrica (art. 129, §1º, II, da 

Resolução 414/2010). O Termo de Ocorrência e Inspeção não é prova 

suficiente da existência de irregularidade no medidor de energia elétrica, 

pois trata-se de documento produzido unilateralmente, goza de presunção 

meramente relativa de veracidade. (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) Assim, não se admite a 

cobrança perpetrada pela concessionária baseada em valores apurados 

unilateralmente, principalmente, quando não há prova da existência da 

alegada adulteração do medidor ou de que a autora tenha contribuído para 

o fato, de modo que a declaração da inexistência do débito é medida que 

se impõe. III – Do dano moral Em relação ao dano moral, entendo que o 

pleito não merece prosperar. Isto porque, extrai-se dos altos que a 

suspensão do serviço ocorreu em virtude da inadequação das instalações 

do imóvel da parte autora, como medida preventiva da concessionária de 

energia, no exercício regular do seu direito, com o intuito de se evitar 

possível acidente. Nota-se que a empresa requerida trouxe documentação 

comprobatória de que a autora tinha ciência do motivo pelo qual o serviço 

foi suspenso, consoante trechos que ora se transcreve: “foi falado com a 

proprietário explicando o motivo de não ter feito a ligação e o mesmo fico 

seiente que estava faltando os fios de entrada e rodana..” (...) padrão não 

atende a norma da energisa favor adequar na norma ninguém no locau” 

(...) “caixa de medição fixisada na parede sem ter como lacrar, sem 

rodaina, sem a fiação de entrada, não tinha ninguém no local, porem foi 

deixado uma carta orientação” (...) “falta fiação de do eletroduto de 

entrada falta braquete com roldana e instalar eletroduto explosto” (sic) – 

Id. 14455618 Neste ponto, importante consignar que em nenhum momento 

a parte autora solicitou perícia para verificação da regularidade das suas 

instalações, ou sequer contestou as alegações da requerida em relação à 

ausência de condições adequadas para ligação da energia elétrica, fato 

este considerado incontroverso. Dessa forma, reputa-se assim, a 

inexistência de dano moral a ser reparado, uma vez que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica foi realizada em virtude da ausência de 

condição técnica do imóvel para recebimento de energia elétrica, devendo, 

por este motivo, ser revogada a liminar concedida anteriormente. IV – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil, para: a) revogar a liminar deferida nos autos; b) declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos e, c) indeferir o pedido de 

condenação em danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito 

econômico, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno 

que se o condenado das custas e dos honorários advocatícios for 

beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006603-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (REQUERENTE)

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006603-56.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA, DIEGO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LUCINEIDE FECHTNER 

GOUVEIA e DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Em resumo, informam 

que são genitores de Lorena Fechtner de Oliveira, falecida em 21/06/2018, 

em virtude de acidente de trânsito. Pugnam pelo recebimento do seguro 

DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Juntam 

procuração e demais documentos. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (Id. 15316083). A parte autora impugnação a 

contestação (Id. 16658528). As partes foram intimadas para especificar 

as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da falta de interesse de agir Não 

existe a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa para que a 

parte autora tenha acesso ao Judiciário, em razão da aplicação do 

princípio da inafastabilidade da apreciação judicial, contido na norma do 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. SEGURO DPVAT. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 

DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via 

administrativa para ajuizamento da ação de cobrança de seguro 

obrigatório DPVAT. Inteligência do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal. Apelo provido; sentença desconstituida. (Apelação Cível Nº 

70077109536, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077109536 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 26/04/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018) 

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. II – Do julgamento antecipado 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Nos termos do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver 

necessidade de produção de outras provas”. Impõe-se o julgamento 

antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito 

sem a necessidade de produção de outras provas. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO 

VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento 

de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à 

ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 

do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio 

do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 

(art. 371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento 

de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, 

se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo 

ao julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova 

já carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. III – Do 

seguro DPVAT O pagamento da indenização do seguro por danos 

pessoas por veículos automotores terrestres – DPVAT será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A indenização deverá 

ser paga, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos documentos 

elencados no art. 5º, § 1º da Lei 6.194/1974, conforme abaixo 

colacionado: (...) § 1º A indenização referida neste artigo será paga com 

base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque 

nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que 

fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. § 3º Não se concluindo na certidão 

de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será 

acrescentada a certidão de auto de necropsia, fornecida diretamente pelo 

instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da 

autoridade policial ou da jurisdição do acidente. § 4º Havendo dúvida 

quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso 

de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser 

acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de 

internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e 

previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em 

formulário próprio da entidade fornecedora. (...) Analisando a 

documentação colacionada aos autos, extrai-se que a parte autora 

procedeu ao envio de todos os documentos necessários a seguradora 

para recebimento da indenização pela via administrativa, entretanto, seu 

pleito não foi analisado em virtude da ausência de auto de necropsia. 

Entretanto, em que pese à alegação acerca da essencialidade da 

apresentação do auto de necropsia, observa-se pela leitura do § 3º, art. 

5º, da Lei nº 6194/1974 que referido documento somente será exigido 

quando não se concluir na certidão de óbito o nexo de causa e efeito 

entre a morte e o acidente. No caso, consta no boletim de ocorrência de 

acidente de trânsito e na certidão de óbito de Lorena Fechtner de Oliveira 

como causa da morte “Politraumatismo, Acidente de Trânsito”, de modo 

que não se justifica a exigência de documento complementar. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. COBERTURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

BENEFICIÁRIAS. ÚNICAS HERDEIRAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA 

SEGURADORA. LAUDO DE NECRÓPSIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. É da 

seguradora o ônus da prova quanto à existência de outros beneficiários 

da indenização do seguro. Quando a documentação colacionada aos 

autos demonstrar a ocorrência de acidente de trânsito e o evento morte 

daí decorrentes, desnecessária a juntada de laudo de necrópsia. 

Aplica-se à sentença proferida após a entrada em vigor do CPC/2015 a 

regra estampada no art. 85, § 11, do referido código, no que se refere à 

majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal. (TJ-RO - AC: 

70104663120178220007 RO 7010466-31.2017.822.0007, Data de 

Julgamento: 26/06/2019) APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE. Acidente de trânsito que culminou 

com a morte do genitor do Autor. Negativa de pagamento ao argumento de 

insuficiência de documentação. Sentença que julgou improcedente o pleito 

autoral por ausência de nexo de causalidade entre o sinistro 

automobilístico e a morte do genitor do Autor. Reforma que se impõe. 

Prova do acidente e do dano decorrente que se encontram nos autos 

através da causa mortis apontada na certidão de óbito, bem como do 

Boletim de Ocorrência. Desnecessidade da apresentação do Auto de 

Necropsia. Inteligência do artigo 5º, § 3 da Lei nº 6.194/74. PROVIMENTO 

DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00222087220168190208, Relator: Des(a). 

DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 19/11/2019, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL) Dessa forma, a parte autora faz jus ao recebimento de 

indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 580 do 

STJ). VI – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

condenar a parte requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso (Súmula 580 do STJ). Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003408-92.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR LAURO KAHA (AUTOR)

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:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003408-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARTHUR LAURO 

KAHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1003420-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003420-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO DA 

CONCEICAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003438-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENZO WELINHGTON JOWARE KUEI (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. 1003438-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENZO 

WELINHGTON JOWARE KUEI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1003440-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DA SILVA MACEDO (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. 1003440-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIVALDO DA 

SILVA MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003443-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WIGOR MOREIRA DE OLIVEIRA (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. 1003443-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WIGOR MOREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003445-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GUIOMAR (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. 1003445-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAMIRES 

GUIOMAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1011613-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM SENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 29655516) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 
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queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011661-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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 29657102) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011674-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29708367) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011699-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29670866) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003454-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003454-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

AUXILIADORA DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003457-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOFES DE SOUZA FREITAS (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. 1003457-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEOFES DE 

SOUZA FREITAS 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1011722-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29715660) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003462-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003462-58.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EURIPEDES 

RODRIGUES DA SILVA 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1011727-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DE ARAUJO BRISCH CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29714533) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011748-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MORAES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29688639) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003464-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003464-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS MICHEL 

DE BRITO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003466-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003466-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON LUIZ 

SILVA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1003467-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WASMANN (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. 1003467-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDERSON 

WASMANN 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1011762-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29680565) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011715-69.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29682700) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003468-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003468-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSILENE 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003470-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERELMA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003470-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERELMA DE 

JESUS CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/06/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003473-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELENILDA JAQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003473-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GELENILDA 

JAQUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/06/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1011783-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BASILIO PEREIRA (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 29704478), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011785-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 29683844), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1011792-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ALVES DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29748651), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1012181-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON DOUGLAS DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29732986), foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003482-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SANTOS DE LIMA (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. 1003482-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FATIMA SANTOS 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003485-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003485-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IRMA MARIA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 18/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014943-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO MORAES DE CARVALHO NETO (EXECUTADO)

MARIZETE MENEZES DA SILVA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003487-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003487-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA SOUZA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO MOURA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003489-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003489-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA SOUZA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO MOURA POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 
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AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1003525-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES GUIOMAR (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. 1003525-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAMIRES 

GUIOMAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012407-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULO DE MORAES MARQUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEREIRA DOS SANTOS (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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003155-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNES CHARLES MOREIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001327-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA VERA CRUZ DE CARVALHO OAB - 932.778.063-91 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOVERAMA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001327-73.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: MARIA VERA CRUZ DE CARVALHO REQUERIDO: 

MOVERAMA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA - 

ME Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar aos autos um comprovante de endereço que esteja legível, sob 

pena de indeferimento da inicial. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA OAB - MT23701/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001491-38.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADILA ARRUDA SAFI EXECUTADO: JOSEMAR GOMES DE 

ALMEIDA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON CRISTIANO MOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016870-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEVERSON CRISTIANO MOYA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Considerando o petitório 

formulado pela parte autora, o qual noticia que a parte reclamada, tem 

descumprido a determinação judicial proferida neste juízo. Desta forma, 

aplico majoração da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo 

descumprimento do comando judicial. 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: 1003541-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003541-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1003541-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003542-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003541-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003546-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EURIPEDES 

RODRIGUES DA SILVA 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 vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 
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(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015034-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Com relação a 

determinação para citação da requerida (ID 29425499), reitero a 

informação de que a mesma já veio aos autos, apresentando, inclusive, 

contestação (ID 28032746), a qual é tempestiva. Assim, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, 

apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1003561-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003561-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEISY 

ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1011782-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILLIAN DE MATOS CAVALCANTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL VENEZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29763007) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 0010717-94.2014.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - MT13100-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 0010717-94.2014.8.11.0003 POLO ATIVO:JUNIO LOPES 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 

de março 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: 1012160-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA MOTA SOARES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29768473) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março 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: 1012163-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MENDES DE ALVIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29769255) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 2 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 
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JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003365-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003365-58.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO TEIXEIRA DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o 

consumo de energia faturado e cobrado, sendo que tais valores não 

condizem com seu real consumo, posto que, tal unidade consumidora já 

teve varias ações semelhantes a respeito de faturas abusivas. Visto isso, 

alega que continua recebendo faturas além do real consumo. Ocorre que 

diante dos débitos, a reclamada vem ameaçando a consumidora de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem 

como, em proceder com a inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da 

concessão da liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos 

argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6-108730-3, tão somente com relação às faturas ora discutidas, e, caso já 

o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de 

incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, 

caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação 

judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 

330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas 

cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Considerando a urgência que o 

caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, 

determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça 

Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003435-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA APARECIDA MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003435-75.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUANDA APARECIDA MORETTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/611911-9. 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 nos meses de setembro/2019 até 

janeiro/2019, sendo valores muito acima do real consumo de energia 

fatura e cobrado aos meses anteriores. Ocorre que, diante da ausência 

de pagamento 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 6/611911-9, 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, 
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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: 1003271-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003271-13.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA JOSE DE SOUZA PINTO REU: BANCO PAN Vistos, etc. 

Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que a 

requerida suspenda com os débitos descontados na mensalidade do seu 

beneficio previdenciário. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003430-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003430-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. A parte autora formula 

em peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando que a 

requerida proceda com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção 

de credito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do 

bom direito, a parte autora aduz não possuir o débito R$ 5,00 (cinco reais) 

junto à reclamada, alega ainda ser inexistente o débito gerado e cobrado, 

no entanto, teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos. De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois 

os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, é cediço 

que isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos 

de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Cabe 

ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra 

e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Tendo em vista que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito ser 

objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do 

rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por outro lado, conceder a 

tutela provisória não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão de seu nome de todos 

e quaisquer cadastros restritivos de crédito constantes no SERASA/SPC, 

até o final da presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 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: 1003493-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRINA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003493-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIANDRINA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência, pretendendo obter provimento judicial determinando 

Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

da referida unidade consumidora (UC nº 6/96172-2). Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente 

apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal 

providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso vertente, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante não reconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado nos meses de setembro/2019 a novembro/2019, alegando ser 

uma fatura muito além do que costuma pagar. Ocorre que, diante da 

ausência de pagamento das referidas faturas, existe a possibilidade de a 

reclamada suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. De outra banda, quanto ao periculum in mora, resta provado 

diante da inadimplência da aludida fatura em discussão caracterizar a 

iminência do corte de fornecimento de energia elétrica na residência da 

parte reclamante, o qual causará evidentes prejuízos à parte autora e a 

sua família. Posto isso, aguardar a concessão da tutela somente no final 

da demanda demonstra indubitavelmente danos de difícil reparação à parte 

reclamante. Por outro lado, conceder a antecipação da tutela não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que, se for o caso, poderá ser 

revogado a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que a empresa ré – ENERGISA – não suspenda o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante (UC nº 6/96172-2), tão somente com relação aos débitos 

objeto da lide e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Advirta-se ainda o autor que, caso não 

compareça, injustificadamente, ao ato, o processo será extinto, na forma 

do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Considerando a urgência que o caso requer, com fundamento 

nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, determino o cumprimento do 

mandado, inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, se for o caso. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003510-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003510-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/9286298-6. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado nos meses de junho/2019 a fevereiro/2020, 

alegando ser um valor muito acima do que costuma pagar. Ocorre que, 

diante da ausência de pagamento 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 6/928629-6, 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: 1003530-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOLENTINO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003530-08.2020.8.11.0003. 
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REQUERENTE: JOSE TOLENTINO DE BARROS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/9286298-6. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado nos meses de junho/2019 a fevereiro/2020, 

alegando ser um valor muito acima do que costuma pagar. Ocorre que, 

diante da ausência de pagamento 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 6/928629-6, 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

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003045-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANTOS DAS VIRGENS OAB - MT26100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003045-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: IVONETE 

BARBOSA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO 

SANTOS DAS VIRGENS POLO PASSIVO: SUDAMERICA VIDA 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Conciliação período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 14:40, no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 28 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: 1003398-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003398-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DORIVAN LUZ 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMULO CANDIDO DE 

CARVALHO, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 99 TAXIS 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 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 período matutino Data: 

08/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1003400-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003400-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DORIVAN LUZ 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROMULO CANDIDO DE 

CARVALHO, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA 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 período vespertino Data: 08/06/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 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: 1003404-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELLY FEITOSA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003404-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELLY FEITOSA 

DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 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 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1003407-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADSOM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003407-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JADSOM 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1003407-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADSOM RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001092-04.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ADECLECIR DOS 

SANTOS FERREIRA 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: Matutino 

Data: 22/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 29 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: 1003416-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO FRANCISCO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003416-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

FRANCISCO SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KLEBER RAMOS 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 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 1 de março 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: 1003417-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON NASCIMENTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003417-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELSON 

NASCIMENTO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER 

RAMOS 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 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 1 de março 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: 1003418-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003418-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIA DE 

SOUZA NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEBER RAMOS 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 período 

vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 1 de março 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: 1003419-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003419-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 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: 15/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003442-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003442-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENILSON 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003446-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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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. 1003446-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUZIA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003447-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CAROLINA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003447-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERIKA 

CAROLINA SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003448-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003448-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SOLANGE DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003450-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GUALBERTO NUNES 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. 1003450-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCILENE 

GUALBERTO NUNES 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 vespertino Data: 15/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003451-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003451-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALINE 

GONCALVES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

15/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003452-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALUANDA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003452-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALUANDA DOS 

SANTOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/06/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003456-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003456-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

JOSE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

TAVARES DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003459-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE RONDONOPOLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN LOPES BEZERRA OAB - MS16576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003459-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEGUNDA 

IGREJA BATISTA DE RONDONOPOLIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILIAN LOPES BEZERRA 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: Conciliação período matutino 

Data: 16/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003460-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003460-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/06/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003461-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MICHEL DE BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003461-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS MICHEL 

DE BRITO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/06/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003471-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003471-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANILSON 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIO PAIAO 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 16/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003472-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LEITE SILVA (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. 1003472-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDERSON 

LEITE SILVA 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: 16/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003480-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003480-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NELSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003481-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS DA PAZ (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. 1003481-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDSON SANTOS 

DA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

16/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003486-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBORA TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003486-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEBORA 

TAVARES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1011109-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA VIEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011109-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZA VIEIRA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Considerando que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, 

aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, 

recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de 

danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em 

caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e 

do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por fim, defiro a 

gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1° 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: 1010216-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO EMIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010216-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO EMIDIO REQUERIDO: PAGSEGURO 

INTERNET LTDA Vistos. A parte autora comparece aos autos, pleiteando 

que seja o feito remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Rondonópolis, vez que ao incapaz é proibido o ajuizamento de ações 

perante o Juizado Especial Cível. Denoto que o requerimento formulado 

pelo requerente não merece prosperar, uma vez que em sede de Juizados 

Especiais, os quais prezam pelos princípios da celeridade, oralidade e 

economia processual, os feitos são extintos quando sobrevier qualquer 

dos impedimentos previstos no art. 8º da Lei 9.099/95. Portanto, não há 

falar-se em remessa dos autos ao juízo competente por parte deste 

Juizado, eis que incumbe ao autor propor a ação onde considerar 

pertinente. Desta feita, ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, indefiro o requerimento formulado pelo autor. Isto posto, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, IV do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003312-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003312-77.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FABIANA LOURENCO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

KASSIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA OAB - 034.108.521-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001907-06.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: KASSIO HENRIQUE SANT ANA DE OLIVEIRA 

INTERESSADO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 

de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar 

as competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca 

de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO 

seja o presente feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002883-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOUSA & VENDRAMETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE SOUSA GONCALVES HERMENEGILDO SABINO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002883-13.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SOUSA & VENDRAMETTO LTDA - ME REQUERIDO: 

FABIANA DE SOUSA GONCALVES HERMENEGILDO SABINO Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 
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devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003040-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALENCAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. FERNANDES OFICINA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003040-83.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO ALENCAR DE SOUZA REQUERIDO: G. M. 

FERNANDES OFICINA - ME Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma deverá ser 

instruída com cópia dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo 

deprecante, prestando as devidas informações. Após, cumpridas as 

formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003400-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003400-18.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DORIVAN LUZ DE SOUZA REU: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 

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. Desta feita, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente 

para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo apresentar 

comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, ou 

documento hábil de forma a comprovar o vínculo com o titular do 

comprovante, adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos 

pelo art. 319, inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003398-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LUZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003398-48.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DORIVAN LUZ DE SOUZA REU: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARES 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. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002889-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HERNANDES MACEDO CARRASCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA GRONER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002889-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO HERNANDES MACEDO CARRASCO REQUERIDO: 

ADRIANO DA SILVA GRONER Vistos. Cuida-se de Carta Precatória cuja 

finalidade é inquirição da testemunha Adão Gonçalves da Costa. Assim, 

designo o dia 14/04/2020, às 15h00min, para realização da audiência. 

Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando as devidas informações. 

Após, cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca 

de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003474-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MORALINA LUCIANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003474-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MORALINA LUCIANA DE AMORIM REQUERIDO: ESTADO 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003498-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA PIO FERREIRA (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. 1003498-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEUZA PIO 

FERREIRA 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: 16/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003499-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003499-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELY DE 

ALMEIDA 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: 16/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003502-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003502-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESUS CARLOS 

DE SOUZA 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: 16/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 2 de março 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: 1003503-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL JOSE DE OLIVEIRA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003503-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEM 

REZENDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

TOLEDO PROCOPIOU POLO PASSIVO: JOEL JOSE DE OLIVEIRA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003527-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM REZENDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003527-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEM 

REZENDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

TOLEDO PROCOPIOU POLO PASSIVO: J M SERVICOS DE CARGA E 

DESCARGA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 14:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003533-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI JOAO SALLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

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

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003533-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONI JOAO 

SALLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLY CRISTINA ROCHA 

CAMPOS, PRISCILLA PEREZ GOES, MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003538-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA 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)

 

PROCESSO n. 1003538-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANGELA 

CRISTINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO 

TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003221-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003221-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (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 período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 14:20, no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003543-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM REZENDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA TOLEDO PROCOPIOU OAB - MT0017507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003543-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEM 

REZENDE DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA 

TOLEDO PROCOPIOU POLO PASSIVO: J M SERVICOS DE CARGA E 

DESCARGA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003548-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASUS COMPANY IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003548-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DEYSE DAYANE 

ROCHA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEYSE DAYANE 

ROCHA NUNES POLO PASSIVO: ASUS COMPANY IMPORTACAO 

EXPORTACAO EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 16/06/2020 Hora: 15:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 2 de março 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: 1003553-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003553-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEISY 

ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março 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: 1003556-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISY ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003556-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GEISY 

ALESSANY SILVA DE MATOS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 17/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003414-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIVANIA GENTIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU OAB - MT19921/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003414-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: RIVANIA GENTIL 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROZINETE TEIXEIRA DOS 

SANTOS ABREU 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: Data: 

17/06/2020 Hora: 08:00, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003516-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003516-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: LUCAS GABRIEL 

SILVA FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO, LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 17/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003453-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RIBEIRO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003453-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: RENAN RIBEIRO 

RODRIGUES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELSON LUIZ GALL 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

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 período vespertino Data: 17/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003458-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RIBEIRO RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003458-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: RENAN RIBEIRO 

RODRIGUES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELSON LUIZ GALL 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

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 período vespertino Data: 17/06/2020 Hora: 14:00, no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003469-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003469-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: MARIA JOSE 

RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELSON LUIZ 

GALL DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS 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 período vespertino Data: 17/06/2020 Hora: 14:20, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003475-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003475-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ULISSES 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GELSON LUIZ GALL DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS 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 período vespertino Data: 17/06/2020 Hora: 14:40, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923640 Nr: 2744-15.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO, RODRIGO LUGLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 Intimação do advogado da parte requerida, da r. sentença de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 807756 Nr: 17270-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DANILA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 807756

 Vistos.

Trata-se de ação penal privada, em que até o presente momento a exordial 

não fora recebida, bem como verifica-se dos autos pedido de desistência 

por parte da querelante à fl. 28.

O pedido de desistência da ação penal de natureza privada formulado 

antes do recebimento da peça acusatória equivale à renúncia ao direito de 

queixa, ato unilateral (TJSP: RT 821/564).

Considerando o pedido de desistência por parte da querelante à fl. 28, 

desistindo em dar continuidade ao feito, homologo-a para que surta seus 

efeitos legais, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal.

Arquivem-se os presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, em 17 de fevereiro de 2020.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003107-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON BITENCOURT DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEL MICRO COMPUTADORES LTDA (REQUERIDO)

PLANAC COMPUTADORES LTDA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. 1003107-48.2020.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 6.880,62 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EVERTON BITENCOURT DA SILVA Endereço: AV CUIABA, 102, 

CENTRO A, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-090 Nome: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Endereço: AV MATO GROSSO, 429, 

CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Conciliação período 

matutino Data: 10/06/2020 Hora: 08:40, a ser realizada no endereço acima 

indicado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 
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petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 2 de março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003110-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003110-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELEMAR ELIO PERINAZZO REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., WHIRLPOOL 

ELETRODOMESTICOS AM S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Restituição de 

Valores com Reparação de 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 o 

produto adquirido foi entregue com defeito. 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 comprou um refrigerador com a primeira requerida 

e, após a entrega do produto o reclamante constatou seu mau 

funcionamento. Ocorre que ao comunicar a Ponto Frio de que a 

mercadoria não estava desempenhando corretamente suas funções, o 

requerente foi informado que deveria recorrer à autorizada da marca. 

Ressalta-se que a referida compra sucedeu em 27/12/2019, e até a 

presente data, a parte autora não obteve resposta de nenhuma das 

requerentes. No entanto, continua a adimplir corretamente com os valores 

das parcelas. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato, onde demonstra 

os valores dos pagamentos debitados. 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 

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 com a SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS 

vincendas no cartão de crédito do autor, com final 8019, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 4.919,00 (quatro 

mil, novecentos e dezenove reais), parcelados em 10 vezes de R$ 491,90 

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos), e R$ 297,00 

(duzentos e noventa e sete reais), parcelados e 12 vezes de R$ 24,75 

(vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

crime de desobediência. Para tanto, OFICIE-SE ao Banco Brasil, para 

informar a SUSPENSÃO das parcelas vincendas que são debitadas no 

cartão de crédito com final 8019, referentes aos valores de R$ 491,90 

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos) e R$ 24,75 (vinte 

e quatro reais e setenta e cinco centavos), sob a titularidade do Autor. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003156-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNES CHARLES MOREIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003156-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUNES CHARLES MOREIRA MENDONCA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/1249120-5. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante alega que desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se referem à recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais 
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débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela carta ao 

cliente anexada a peça vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois se 

levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à unidade consumidora da autora. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/1249120-5, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, no 

valor de R$ 4.647,12 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e 

doze centavos), referentes à recuperação de consumo, e caso já o tenha 

feito, que restabeleça no prazo máximo de 24 (vinte e quatro ) horas, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORBACH & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003132-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 

REQUERIDO: HORBACH & CIA LTDA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenizatória, onde a parte autora postula concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que o 

débito cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega 

em síntese, que o adimplemento do referido débito, fora sanado no dia de 

seu vencimento, 26 de setembro de 2019. Ocorre que após a quitação da 

dívida, a requerida incluiu o nome da reclamada nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, assim como o protestou no 4º Tabelionato de Notas e Protesto 

de Títulos de Rondonópolis -MT. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, bem como os comprovantes de 

pagamento dos referidos débitos. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito 

geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em 

outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, 

prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO 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$ 423,82 (quatrocentos e vinte 

três reais e oitenta e dois centavos), enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorre em crime de 

desobediência. Para tanto, OFICIE-SE o Cartório do 4º Tabelionato de 

Notas e Protesto de Títulos desta comarca de Rondonópolis – MT para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os efeitos do protesto lançado 

em nome da parte autora, referente ao protocolo nº 1148661 e título nº 

91192/1, no valor de R$ 509,24 (quinhentos e nove reais e vinte e quatro 

centavos), até o final da presente demanda, sob pena de incorre em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003087-57.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RESOLVA CONOSCO ASSESSORIA LTDA - ME 

REPRESENTANTE: LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
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S.A Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto que a parte autora 

alega que a reclamada ameaçou interromper o fornecimento de energia 

elétrica em sua UC nº 6/101087-5, em razão das faturas vencidas em 

30/01/2020, nos valores de R$ 2.182,50 (dois mil cento e oitenta e dois 

reais e cinquenta centavos) e R$ 3.007,42 (três mil sete reais e quarenta e 

dois centavos). Outrossim, observa-se que a requerente requer o 

aditamento dos pedidos, de modo que a tutela antecipada deferida se 

estenda aos novos requerimentos. Vejamos o disposto no Enunciado n. 

157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o 

pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a 

fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa”. Posto 

isto, considerando o pedido formulado pela reclamante, estendo os efeitos 

da tutela de urgência deferida na decisão lançada em ID 29599920, de 

modo que a reclamada SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/101087-5, até o final da presente demanda. Por 

fim, intime-se a parte requerida para oferecer defesa, no prazo de até 05 

(cinco) dias após a realização da audiência de conciliação. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017045-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1017045-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GIZELLE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Responsabilidade Civil por 

Danos Morais, onde a parte autora postula concessão de tutela de 

urgência para que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 

relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam nos 

valores de R$ 72,70 (setenta e dois reais e setenta centavos), referente 

ao contrato de nº 14748180, R$ 228,61 (duzentos e vinte e oito reais e 

sessenta e um centavos), referente ao contrato de nº 15067836, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000492-85.2020.8.11.0003. 

AUTOR: FERNANDA RAUDOLFO DOS SANTOS REU: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. Cuida-se de Ação Indenizatória, onde a parte autora postula 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua 

seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos 

análogos, haja vista que 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 não concorda com os débitos cobrados, tendo em vista 

que o débito foi gerado após o cancelamento dos serviços contratados 

junto á empresa requerida. Haja vista que o cancelamento deu-se 

necessário em razão de que o plano de celular que foi disponibilizado pela 

requerida, fora diferente do que a reclamante havia contratado. Ocorre 

que, a requerente teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito mesmo após ter firmado acordo com a demandada junto ao 

PROCON. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, bem como o relatório do acordo junto ao PROCON. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 127 de 545



parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

RETIRADA DO NOME/CPF do reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja 

R$ 539,73 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), 

referente ao contrato de nº GSM0113905567570, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CORDEIRO DE BRITO (AUTOR)

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:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000495-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALEX CORDEIRO DE BRITO REU: OI BRASILTELECOM Vistos. 

Cuida-se de Ação Indenizatória, onde a parte autora postula concessão 

de tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja 

vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside evidenciada 

pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu nome e a 

notícia de que não possui relação comercial com a requerida, sendo que 

nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu nome 

incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a RETIRADA DO NOME da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 486,52 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois 

centavos), referente ao contrato de nº 0005092734231962, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY CRISTIANE CARVALHO DE VASCONCELOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000921-52.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSIMEIRY CRISTIANE CARVALHO DE 

VASCONCELOS REU: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A - UTIL Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Repetição em Dobro e Indenização por Danos Morais e Materiais, 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 foi impedida pela requerida de embarcar no ônibus 

para seguir viagem. 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 comprou a passagem 

de ônibus no site da empresa requerida, para que pudesse retornar a 

cidade de Rondonópolis. Ocorre que ao chegar à rodoviária de Ribeirão 

Preto, e procurar o guichê da empresa Requerida e assim emitir sua 
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passagem, a mesma foi informada pelo funcionário da Ré, que não havia 

no sistema nenhuma passagem adquirida por ela, e que naquele momento, 

o ônibus já estaria lotado com todas as passagens esgotadas. A 

requerente aduz ainda, que somente conseguiu retornar a Rondonópolis 

após adquirir outra passagem de ônibus em uma empresa diferente. No 

entanto, continua a adimplir com os valores das parcelas referentes à 

primeira passagem, que são debitados automaticamente em seu cartão de 

crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato, onde demonstra 

os valores dos pagamentos debitados. 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 com a SUSPENSÃO 

DAS COBRANÇAS vincendas no cartão de crédito da autora, com final 

9149, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, quais 

sejam R$ 230,18 (duzentos e trinta reais e dezoito centavos), parcelados 

em 03 vezes de R$ 76,73 (setenta e seis reais e setenta e três centavos), 

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
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UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001143-20.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO REU: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. 

Trata-se de Ação de Conhecimento com Repetição de Indébito onde a 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que parte reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 

46,28% no valor da mensalidade, ficando limitado o ajustamento, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento). Requer 

ainda, a manutenção do contrato supracitado e, que a demandada se 

abstenha de incluir o NOME/CPF da reclamada nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. 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 reclamante recebeu um informativo da empresa requerida, 

onde tomou ciência do reajuste que seu plano de saúde teria no ano de 

2020. Ocorre que o percentual informado é de 46,28%. No entanto, após 

verificação no site oficial da demandada, verificou que o reajuste aplicado 

nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, no período de 

2020, deveria ser de 7,54%. Insta salientar que a Resolução Normativa nº 

309, de 24 de outubro de 2012, que regula contratos coletivos de planos 

de saúde empresariais com menos de 30 beneficiários, dispõe que: "Art. 

8º A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de 

cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual 

de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como 

identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado 

no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na 

ANS." Nesta senda, a verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo comunicado que 

a requerente recebeu e o documento de divulgação do reajuste único 

apurado para o agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 

beneficiários, referente ao ano de 2020 (Id. 28434564). Cabe ressaltar, 

que o perigo da demora é evidente, pois os valores das mensalidades irão 

aumentar consideravelmente, reduzindo, assim, o seu orçamento mensal, 

sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a 

tutela postulada for deferida apenas no final da presente demanda. 

Outrossim, em relação à inserção do CPF da parte autora nos órgãos de 

Proteção ao Crédito, tal inclusão gera 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. 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 se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no valor da 

mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que SE ABSTENHA de inserir o nome da parte reclamante nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, DETERMINO a MANUTENÇÃO do 

contrato do plano de saúde firmado entre as partes, ficando vedada a 

suspensão dos serviços de assistência médico-hospitalar, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-26.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003393-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos 

Morais, onde a parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência objetivando a imediata suspensão das faturas objeto da 

lide, bem como se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica 

em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/137918-9. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de 

energia faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja 

vista que se referem à recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas contestadas anexadas a peça 

vestibular. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os 

efeitos do protesto 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. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada SUSPENDA AS FATURAS objeto da lide, quais 

sejam os valores de R$ 352,80 (trezentos e cinquenta e dois reais e 

oitenta centavos) e R$ 835,92 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa 

e dois centavos), ambos com o vencimento em 28/02/2020, bem como 

ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC 6/137918-9, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE 

a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013593-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013593-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA CONCEICAO GUIMARAES Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Pretende a requerente o 

levantamento de valores que se encontram depositados junto ao Banco 

Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Bradesco, os quais 

possuem como titular José Alves Guimarães, falecido em 15/09/2019, 

conforme Certidão de Óbito acostada aos autos. Compulsando 

detidamente o feito, denoto que a requerente Maria Conceição Guimarães 

é herdeira (filha) do falecido José Alves Guimarães. Devidamente 

oficiados, o Banco Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco 

Bradesco informaram a existência de saldo a resgatar, em nome do “de 

cujus”. Assim, considerando a documentação acostada aos autos, bem 

como as alegações e justificativas apresentadas pela requerente, entendo 

demonstrada a procedência do pedido de Alvará Judicial. Por tais 

considerações, por tudo o mais que nos autos consta, comprovado o 

óbito, assim como o parentesco/herdeira, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em 

consequência, DEFIRO O ALVARÁ pleiteado, autorizando a requerente 

Maria Conceição Guimarães a efetuar o levantamento dos valores 

depositados na conta do falecido José Alves Guimarães, junto aos Banco 

Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco do Brasil, ficando 

ressalvados direitos de terceiros ou herdeiros não mencionados na inicial. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento da importância depositada na 

conta vinculada em favor da requerente, conforme os termos 

estabelecidos nesta decisão. Após serem cumpridas todas as 

formalidades de praxe, remeta-se o feito ao arquivo, procedendo-se as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1012863-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012863-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Pretende a requerente o 

levantamento de valores que se encontram depositados junto ao Banco 

Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e INSS, os quais possuem como 

titular Maria Auzenir Feitosa, falecida em 23/07/2019, conforme Certidão 

de Óbito acostada aos autos. Compulsando detidamente o feito, denoto 

que o requerente Francisco Antonio Feitosa é herdeiro (filho) da falecida 

Maria Auzenir Feitosa. Devidamente oficiados, o Banco Caixa Econômica 

Federal, Banco Itaú e INSS, informaram a existência de saldo a resgatar, 

em nome do “de cujus”. Assim, considerando a documentação acostada 

aos autos, bem como as alegações e justificativas apresentadas pela 

requerente, entendo demonstrada a procedência do pedido de Alvará 

Judicial. Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, 

comprovado o óbito, assim como o parentesco/herdeira, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, DEFIRO O ALVARÁ pleiteado, autorizando o 

requerente Francisco Antonio Feitosa a efetuar o levantamento dos 

valores depositados na conta da falecida Maria Auzenir Feitosa, junto aos 

Banco Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e INSS, ficando ressalvados 

direitos de terceiros ou herdeiros não mencionados na inicial. EXPEÇA-SE 
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ALVARÁ para levantamento da importância depositada na conta vinculada 

em favor da requerente, conforme os termos estabelecidos nesta decisão. 

Após serem cumpridas todas as formalidades de praxe, remeta-se o feito 

ao arquivo, procedendo-se as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013327-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VICENTE NUNES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013327-42.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIAS VICENTE NUNES DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ELIAS VICENTE NUNES DIAS 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

fatura e relatório de chamadas em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que esta juntou 

telas comprobatórias, telas sistêmicas, fatura e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, fatura e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013749-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA DALETE REIS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013749-17.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SAMELA DALETE REIS CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por SAMELA 

DALETE REIS CRUZ contra BANCO BRADESCO SA objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 
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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 auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Condeno a 

reclamada, nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do 

Consumidor, ao ressarcimento do valor pago pela reclamante no valor de 

R$ 130,00 (cento e trinta reais), referente ao dobro do valor do boleto em 

MAIO e JUNHO DE 2018, a título de indenização por danos materiais, cujo 

valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Torno a antecipação de tutela em definitiva. RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos objeto da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do MMª. Juíza de 

Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015039-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015039-67.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIA CLARICE SANTOS 

LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. RELATORIO 

Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 

DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses 

excepcionais que, constatando-se antecipadamente não haver 

necessidade de produção de prova em audiência, o magistrado está 

autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, antes 

mesmo da citação do réu. Consigno que neste juízo já foram proferidas 

diversas sentenças de total improcedência em casos idênticos, 

dispensando-se, inclusive, a citação do réu, sendo assim, passo à 

prolação de sentença de imediato, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO Cuida-se de Ação Reclamatória 

proposta por MARIA CLARICE SANTOS LOPES contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas, cópia RG, contrato assinado e relatório de chamadas em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, cópia RG, contrato assinado e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas, cópia RG, contrato assinado e relatório de 

chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos débitos 

em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o 

da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 

332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. 

OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014618-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARCANJO MAYCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014618-77.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCAS ARCANJO MAYCA 

DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

S/A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUCAS ARCANJO MAYCA DA SILVA contra 
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ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do mesmo 

Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, 

surge o seu dever de indenizar. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, o 

que torna desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, 

conforme orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem 

repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão 

somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar 

a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback – RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. No que 

se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, 

tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva 

do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima 

e da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos objeto da lide, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Acolho o pedido de retificação do pólo passivo. Sem custas e nem 

condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

MMª. Juíza de Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014343-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014343-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA, LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ELIAS GOMES DOS SANTOS em desfavor de 

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA e LOUIS DREYFUS 

COMPANY BRASIL S.A., o reclamante aduz que prestou o serviço de 

transporte (frete), aos requeridos, todavia não recebeu integralmente o 

valor devido. Pleieia o recebimento de valores correspondente ao gasto 

com pedágio e pelo tempo indevido de espera. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL Acolho a preliminar de incompetência suscitada na 

contestação pela 1ºReclamada. Mérito. In casu, a competência para 

processar e julgar a presente ação é a do foro eleito no contrato 

celebrado entre as partes, bem como o da comarca do domicílio do 

devedor, art. 4º, I da Lei nº 9.099/95. Portanto, de acordo com os 

documentos acostados aos autos, o foro da comarca de Itaituba-PA se 

mostra local adequado à propositura da reclamação. Nesse sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO 

DO AUTOR. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, I E II, DA LEI 

9.099/95. COMPETÊNCIA QUE DEVE OBSERVAR O DOMICÍLIO DO RÉU OU 

DO LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 327 DO 

CC QUE PREVÊ QUE O PAGAMENTO, EM REGRA, SE EFETUA NO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NÃO HAVENDO ACORDO EM SENTIDO 

DIVERSO ENTRE AS PARTES, A AÇÃO DEVE TRAMITAR NO DOMICÍLIO 

DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM FULCRO NO ART. 51, III, DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71007929102, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/03/2019). 

Grifei. DISPOSITIVO. Isto posto, com fulcro nos artigos 4º, I da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, Acolho a preliminar de incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 
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o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015250-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015250-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA CAROLINE DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por JESSICA CAROLINE DA SILVA ARAUJO, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 

159,20(cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos), que ensejou a 

anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Preliminares. Impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de Consulta 

Extraída no Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 

Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente caso, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 159,20(cento e cinquenta e nove reais e vinte centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015385-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015385-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CICERO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por CICERO 

FERREIRA DOS SANTOS, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 214,62 (duzentos e quatorze reais e sessenta 

e dois centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. Ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda O documento 

(declaração de residência) acostado pelo reclamante é suficiente ao 

deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 
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sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se 

prestam a comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do 

débito. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação 

processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 214,62 (duzentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015200-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015200-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISAIAS DA COSTA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por ISAIAS DA COSTA 

SILVA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 131,19 (Cento e trinta e um reais e dezenove 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. Impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela 

Reclamada em sede de contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao 

caso concreto se trata de matéria de mérito, e não de preliminar como fora 

abordado. Situação essa que será analisada em momento posterior. 

Ausência de Consulta Extraída no Balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito O documento acostado pela parte reclamante é suficiente ao 

deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar 

o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas” isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. 

Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual 

que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte 

Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 
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de R$ 131,19 (Cento e trinta e um reais e dezenove centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015417-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ALVES BIDU GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015417-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULA ALVES BIDU GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por PAULA 

ALVES BIDU GUIMARÃES, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 122,31(Cento e vinte e dois reais e trinta e um 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. Da Necessária 

Designação de Audiência de Instrução e Julgamento A matéria ventilada 

versa estritamente sobre direito, o que dispensa a instrução, indefiro a 

preliminar. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade 

do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor Rejeito a 

preliminar suscitada pela Reclamada em sede de contestação, pois a 

aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata de matéria de 

mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação essa que será 

analisada em momento posterior. Ausência de Consulta Extraída no Balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento acostado pela parte 

reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. Rejeito a preliminar. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes e a legitimidade do débito. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 122,31(Cento e vinte e dois reais e 

trinta e um centavos); b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito 

(SPC/Serasa) determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante nos seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012167-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SANTANA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012167-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS SANTANA DE FRANCA REQUERIDO: ITAU 
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UNIBANCO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS 

proposta por JOSE CARLOS SANTANA DE FRANÇA em desfavor de ITAU 

UNIBANCO S/A, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais. No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

em razão da negativação indevida. Em contestação, a parte Reclamada 

aduz, - que a parte autora possui vínculo com a parte ré, na medida em 

que é titular da conta corrente número 06621, na agência 0499. O debito 

que ensejou a negativação se refere a contrato de AD (adiantamento de 

deposito), contratado em 03/09/2013,do qual a parte autora se beneficiou, 

porém não adimpliu o débito em sua integralidade, oportunidade em que 

juntou documentos, (telas sistêmicas de debito, contrato devidamente 

assinado acompanhado de documentos pessoais e comprovante de 

endereço apresentado no momento da contratação), em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. Desse 

modo, tenho que a prova produzida em contestação, não impugnada pela 

parte reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos 

iniciais. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o 

art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012331-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE GODOY ZUCATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012331-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL DE GODOY ZUCATO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por RAFAEL DE GODOY ZUCATO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Preliminar. Da 

Carência da Ação – Falta de interesse de agir A provocação do Judiciário 

já faz exsurgir a necessidade dele para resolver a situação conflituosa. 

Ademais, o ato questionado persiste no tempo, legitimando a autora e 

fazendo surgir o seu interesse de agir. Portanto, rejeito a preliminar. Passo 

a análise do Mérito A parte Autora alega que no mês de julho de 2019, 

recebeu uma fatura de consumo de energia no valor de R$ 17.894,44 

(dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), valor esse que considera exorbitante não condizendo com 

valor baseado nas faturas anteriores. Aduz que procurou resolver a 

questão administrativamente, contudo restou infrutífera. Diante disso 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e condenação da parte ré 

em indenização em danos. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, já deferida no evento 24853095, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. A reclamada em sede de contestação aduziu que não há 

irregularidade na cobrança, pois, se trata de acumulo de consumo, 

decorrentes dos meses que não foram efetivava a leitura, sendo o 

faturamento baseado pela média. Dessa forma, afirma ser o valor 

condizente com o real consumo utilizado pelo Requerente. Em análise 

detida realizada nos autos, verifica-se que a parte reclamada não 

apresentou justificativa plausível para o aumento do consumo registrado 

na fatura do mês de julho/2019. Pois, conforme consta no relatório 

apresentados pela Ré no (evento 26577476), as leituras confirmadas, que 

foram realizadas na unidade consumidora, destoam-se demasiadamente 

do valor exorbitante cobrado na fatura de julho/2019. Desta feita, em que 

pesem os argumentos trazidos pela Reclamada, aliado ao fato de que a 

mesma afirma não haver qualquer irregularidade, verifica-se que a fatura 

objeto da ação teve um aumento injustificado no consumo, devendo a 

mesma ser refaturada. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURA. 

AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. 

ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADA. LEITURA 

PELA MÉDIA DE CONSUMO NOS MESES DE DEZEMBRO/2016 A 

MARÇO/2017 QUE NÃO DESTOA DOS VALORES COBRADOS EM 

PERÍODO IDÊNTICO NOS ANOS ANTERIORES, A JUSTIFICAR O VALOR 

EXORBITANTE APRESENTADO NA FATURA DE ABRIL/2017. RÉ QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. JUNADA DE TELAS 

SISTÊMICAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO 

EQUIPAMENTO MEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007379068, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 30/11/2018). Grifei. No caso 

concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou 

dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra 

subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da 

demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, 

sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. Tendo em conta, 

principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Assim, caminho 

outro não há senão o da procedência parcial do pedido. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, 

e: 1- CONFIRMO, a tutela proferida no evento 24853095; 2- DECLARO nulo 

o débito referente à fatura do mês de 07/2019, no valor de R$ 17.894,44 

(dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), da UC 6/1718103-3, que seria proveniente do acumulo de 

consumo de energia elétrica; 3- DETERMINO que a empresa Reclamada 
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efetue a retificação na fatura referente ao mês 07/2019, para cobrar tão 

somente o equivalente a média dos últimos 12 (doze) meses de consumo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do débito; 4- 

CONDENO, a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015145-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015145-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA NILSA DE CARVALHO REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por MARIA NILSA 

DE CARVALHO, em desfavor de OI MÓVEL S/A, objetivando declaração 

de inexistência de debito e indenização por danos morais. Noticia a 

Reclamante: - que no dia 13 de fevereiro de 2016, foi ofertado pela 

reclamada, pacote “Oi Total Fixo + Pós 50 + Banda Larga na Conta”, e 

modem, no valor de R$169,90, previsão para visita/instalação, dia 19 de 

fevereiro de 2016; - que não houve a instalação dos serviços 

contratados, por falta de disponibilidade de internet na região; - que foi 

surpreendida com cobrança de fatura nº 67309142, vencimento 

11.04.2016,com referência de suposta utilização no período de fevereiro a 

março, valor de R$67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete reais) e 

fatura nº686047993, vencimento 11.05.2016, valor de R$68,99 (sessenta 

e oito reais e noventa e nove centavos) contrato 30866036;- que 

posteriormente teve o seu nome negativado em razão da dívida. Em 

contestação a Reclamada aduz que houve a utilização do serviço OI 

Móvel, acostou contrato e telas sistêmicas, pugna pela improcedência da 

demanda. É o suficiente a relatar. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

foi deferida a inversão do ônus da prova no (evento 26567310), cabendo 

à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação 

do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Em que pese a parte 

Reclamada alegar que os serviços estavam sendo prestados 

regularmente, não apresenta qualquer prova a fim de corroborar suas 

alegações. As telas sistêmicas apresentadas não servem para 

comprovação do fato, tampouco o contrato, pois a parte reclamante não 

negou relação jurídica, alegou que firmou contrato, todavia não foi 

realizado a instalação do serviço contratado por falta de disponibilidade de 

internet na região. Portanto se não ocorreu a disponibilização do serviço, a 

cobrança é indevida. Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, 

resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de 

nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a)CONFIRMAR a tutela concedida no evento 

26567310; b)DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores de R$ de 

R$68,99 (sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) e R$67,77 

(sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), objeto da lide; c) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015942-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015942-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente 

os autos verifico que as partes se compuseram amigavelmente. Desse 
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modo, HOMOLOGO O ACORDO presente no evento 29341478 mediante 

sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015908-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SURAMA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015908-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SURAMA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por SURAMA 

ARAUJO DA SILVA em face de TIM CELULAR S.A A controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a parte Reclamada, desconhecendo a origem do 

débito no valor de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. DA 

RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO Acolho a preliminar, passa-se a constar 

no polo passivo da demanda a empresa TIM S/A inscrita no CNPJ sob nº 

02.421.421/0001-11. DA LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO Em relação às 

preliminares suscitada pela Reclamada em sede de contestação, deixo de 

acolhê-la, pois a matéria avençada já foi discutida e julgada no conflito de 

competência suscitado no processo de nº. 8023789-13.2017.811.0001. 

No julgamento do conflito de competência ocorrido na Turma Recursal 

Única, o entendimento foi pela não ocorrência de conexão nos processos 

de nº. 8023789-13.2017.811.0001 e 8090786-12.2016.811.0001, em razão 

da causa de pedir nos processos se pautarem em supostas ocorrência de 

falhas distintas na prestação de serviços. Mérito. Inexiste vício a obstar o 

regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No presente 

caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de 

sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas 

de sistemas”, isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a 

comprovar a relação jurídica entre as partes. Portanto, não se 

desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe 

competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo 

o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado. Impende salientar que, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito e não à parte Reclamada, o dever de 

notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o dano decorrente da má 

prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro apontamento, como no presente 

caso, deve ser levada em consideração para fixação do quantum 

indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais). DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA o pedido, para: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$127,00 (cento e vinte e 

sete reais); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano 

moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015443-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015443-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMAR BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação 

proposta por JOSEMAR BATISTA DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débitos com a Reclamada, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 139 de 545



desconhecendo a origem da negativação no valor de R$ 158,40(cento e 

cinquenta e oito reais e quarenta centavos), que ensejou a anotação junto 

ao SCPC. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares. DA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. DA JUNTADA DE 

COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO O documento acostado 

pela parte Reclamante é suficiente. Rejeito a preliminar. Aliás, na hipótese 

da não comprovação da inscrição nos órgãos restritivos, tal questão será 

enfrentada na análise do mérito, e não em preliminar. Mérito. Inexiste vício 

a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da 

prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes e a legitimidade do débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 

à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 158,40(cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de 

execução do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema para 

execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o(a) executado(a) para pagamento do débito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015289-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO XAVIER SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015289-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO XAVIER SOUSA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por CARLOS 

EDUARDO XAVIER SOUSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo a origem da 

negativação no valor de R$ 65,98 (sessenta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), que ensejou a anotação junto ao SCPC. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminares. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROPOSITURA DA 

AÇÃO-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIROS E DA 

JUNTADA DE COMPROVANTE ORIGINAL DE NEGATIVAÇÃO Os 

documentos acostados pelo reclamante são suficientes ao deslinde da 

controvérsia. Rejeito as preliminares. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Rejeito a preliminar, haja vista não estar condicionada a prestação 

jurisdicional ao esgotamento da via administrativa. Mérito. Inexiste vício a 

obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da 

contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...), sendo que “telas de sistemas” isoladas e eventualmente 

apresentadas, não se prestam a comprovar a relação jurídica entre as 

partes e a legitimidade do débito. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Impende salientar 

que, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito e não 
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à parte Reclamada, o dever de notificar previamente o devedor acerca de 

possível negativação, nos termos da Súmula 359, do STJ. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito no valor 

de R$ 65,98 (sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC), a partir do arbitramento; e, extinguindo o feito com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao Órgão de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos 

seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora discutido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas 

e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de 

execução do(a) reclamante, proceda a alteração no sistema para 

execução de sentença. Em seguida, apresentando o cálculo do valor 

devido, intime-se o(a) executado(a) para pagamento do débito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, em consonância com 

o parágrafo 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, sem impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014846-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIA ANDREIA DE CASTRO GENTIL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA OAB - MT24932/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014846-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANO GARCIA DA SILVA, MARCIA ANDREIA DE 

CASTRO GENTIL GARCIA REQUERIDO: CODER COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Relatório. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

LUCIANO GARCIA DA SILVA e MARCIA ANDREIA DE CASTRO GENTIL 

GARCIA em desfavor de CODER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

DE RONDONOPOLIS, objetivando indenizações. Em síntese aduz os 

Reclamantes: - que no dia 24/01/2019 a senhora Ivone (que reside no 

mesmo bairro do Requerente), solicitou a Requerida o serviço de 

manutenção do poste que encontrava-se sem energia elétrica; - que na 

data de 31/01/2019, por volta das 10h15min, os funcionários da 

Requerida, realizavam a manutenção nas lâmpadas dos postes de energia 

e, no momento em que saíram com a viatura de manutenção, os 

Requerentes e seus vizinhos foram surpreendidos ao constatar que os 

fios de energia e de internet ficaram presos na cesta da viatura, 

acarretando a danificação no muro, no padrão de energia elétrica de sua 

unidade consumidora 6/28114-5 e da cerca elétrica de sua residência; - 

que buscou ressarcimento na esfera administrativa, todavia, sem êxito. Em 

contestação a Reclamada nega a pratica do ilícito, aduz que a companhia 

não realiza o serviço descrito, bem como se caso, esteve no local 

prestando os serviços, impossível que tenham causado o dano alegado, 

pugnando pela improcedência da inicial. É o suficiente a relatar. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. 

Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Pois bem, embora a Reclamada tenha alegado que 

não prestou qualquer tipo de serviço no tocante a manutenção das redes 

de energia elétrica, o relato versou sobre manutenção do poste que 

estava sem luz, por outro verifico que no site institucional da Reclamada, 

descreve os seus serviços/executados, e um desses serviços o de 

MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Assim sendo, tenho que as 

provas acostadas pela parte reclamante são suficientes a comprovar o 

alegado, a reclamada por sua vez, não logrou êxito desconstitui-las, nos 

termos do art. 373, II do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do 

serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Quanto ao dano 

material tenho por procedente, vez que comprovado através de 

documentos, assim defiro o valor de R$686,00 (seiscentos e oitenta e seis 

reais). No que tange ao dano moral, a conduta negligente da reclamada em 

não resolver a questão na esfera administrativa, tendo a parte reclamante 

de socorrer da via judicial para ter o seu pleito resolvido, somado a outros 

fatores expostos nos autos, estes, ultrapassam o mero dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para: a) condenar a parte Reclamada a pagar o 

valor de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais), na forma simples, a 

título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento), a.m. a 

partir da citação, e correção monetária (INPC), desde o efetivo 

desembolso; e, b) condenar a parte Reclamada a pagar aos reclamantes o 

valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, 

correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 
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9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015318-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR RIBEIRO (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015318-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JURANDIR RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta JURANDIR RIBEIRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

–DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, uma vez que desconhece o débito, 

bem como nunca manteve vínculo com reclamada. Em contestação, a 

parte Reclamada aduz que o Autor é titular da UC nrº. 97630-8, e deixou 

de efetuar os pagamentos de suas faturas, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, (telas sistêmicas de 

debito, tela de cadastro, termo de confissão de dívida devidamente 

assinado pelo reclamante), em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes e consequente débito. Desse modo, tenho que a 

prova produzida em contestação, não impugnada pelo reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do 

pedido contraposto. - Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

sem resistência pela parte Reclamante, bem como, diante da ausência de 

prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, é 

de se concluir pela sua procedência no valor de R$ 325,00 (trezentos e 

vinte e cinco reais). No caso, havendo outros valores pendentes de 

pagamento, deverá a parte Reclamada se socorrer da via própria, posto 

que o pedido contraposto está limitado ao objeto discutido na petição 

inicial. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 

6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- 

Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, determino 

que a parte autora proceda ao pagamento do débito em discussão no 

valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) devendo ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação. 2- 2- Indefiro o pedido de 

condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou comprovado 

o dolo da parte autora. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014949-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PIRAN LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014949-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA PIRAN LEMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162, do FONAJE. Mérito. Compulsando detidamente os autos verifico que 

as partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O 

ACORDO presente no evento 29341472 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 

e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação da MM. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013606-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCO DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013606-28.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: GERALDO FRANCO DE CARVALHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LUCROS CESSANTES COM 

TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR proposta por GERALDO 

FRANCO DE CARVALHO ROCHA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Mérito. Aduz o reclamante em síntese: - que a Requerida 

reabriu boletos referentes ao ano de 2018, imputando ao Requerente o 

pagamento de R$10.105,89 (dez mil cento e cinco reais e oitenta e nove 

centavos); - que no dia 24/10/2019, a sua energia foi cortada pelos 

prepostos da reclamada sob o argumento que a sua UC estaria com 

débito; - que a suspensão decorreu de fáturas pretéritas do ano de 2018; 

- que buscou a reclamada tentando solucionar a questão, todavia sem 

êxito; - que comercializa espetinhos no local e que devido ao corte vem 

sofrendo prejuízo financeiro. Assim, pleiteia declaração de inexistência de 

debito e indenizações por danos morais e materiais sofridos. Por outro 

lado, a parte ré aduz: - que o debito é legitimo, que foi realizado todo 

procedimento legal para a elaboração das fatura, bem como inexiste 

qualquer ilicitude praticada, afirma que o corte ocorreu em razão de 

ligação a revelia, ou seja, a energia do requerente já estava cortada porém 

houve a autoreligação, e que posteriormente a reclamada efetuou o corte 

em razão de segurança. Pois bem, analisando detidamente os autos 

verifico que embora a reclamada tenha alegado que o corte ocorreu em 

razão da autoreligação, não apresentou provas, documentos 

indispensáveis (exigências do §1º do art. 175 da RN 414/2010/ANEEL). 

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de debito, verifico que 

razão assiste ao reclamante, vez que não restou demonstrado a 

regularidade do debito, o doc. acostado no evento 2582333, não 

comprova os débitos ora rebatidos, não se sabe a origem dos débitos se 

os mesmos são referentes a fatura de recuperação de consumo ou fatura 

normal, bem como o motivo da cobrança somente após 300 (trezentos) 

dias pegando o reclamante de surpresa, o que não é licito. De igual modo a 

ligação revelia não restou comprovada nos autos, portanto, tenho que 

parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme o 

disposto no art. 373, II, do CPC. Assim sendo, em se tratando de fatura 

pretérita, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o 

corte no fornecimento de energia elétrica a título de recuperação de 

consumo não-faturado. Nesse sentido, ADMINISTRATIVO - RECURSO 

ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência 

do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento 

de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). No caso concreto, 

o corte indevido decorrente de faturas pretéritas, ultrapassa o mero 

descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, 

revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, 

revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos 

limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento 

sem causa. Tendo em conta, principalmente, a situação financeira dos 

litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Indefiro o pedido de indenização por lucro cessante, 

vez as que as provas (fotos), não são suficientes para o deferimento do 

pedido. Assim, caminho outro não há senão o da procedência parcial do 

pedido. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, para: 

a) CONFIRMAR a liminar concedida no evento 25612146; b) DECLARAR 

inexistentes os débitos objeto da lide no valor de R$10.105,89 (dez mil 

cento e cinco reais e oitenta e nove centavos); c) CONDENAR, a parte 

Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; e d) indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes, 

extinguindo o feito com com resolução do mérito. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos à M.Mª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015194-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015194-70.2019.8.11.0003. REQUERENTE: EVERALDO LUIS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por EVERALDO LUIS DA SILVA 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas, gravação em MP3 e relatório de chamadas em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o 

feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, gravação em MP3 e relatório de chamadas. Ademais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 143 de 545



nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, 

diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, gravação em MP3 e relatório de chamadas), caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA 

IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou 

dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015305-54.2019.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015305-54.2019.8.11.0003. REQUERENTE: FERNANDO DE PAULO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por FERNANDO DE PAULO 

SILVA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas, cópia da CNH e contrato 

assinado em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que esta telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas, cópia da CNH e contrato assinado. Ademais, nos 

termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova 

incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas, cópia da CNH e contrato assinado), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015542-88.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MICHAELA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MICHAELA SILVA DE JESUS contra FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO 

PADRONIZADO objetivando declaração de inexistência de débito e 

Indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. A parte requerida de forma genérica afirma que não 

praticou ato ilícito, sendo indevido, portanto, o dano moral. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a 

questão posta à liça dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré 

na sua contestação não se desincumbiu do ônus da impugnação 

específica, limitando-se a afirmar que não há provas do Dano Moral. 

Salienta-se que o princípio do ônus da impugnação especificada exige a 

exposição individualizada em relação aos fatos articulados pela 

parte-autora na petição inicial, de modo que ao deixar de impugnar algum 

fato, incide sobre ele a presunção de veracidade. Quanto à pretensão de 

declaração de inexistência de relação jurídica e de inexistência de débito 

nada disse a Ré, incidindo sobre tais fatos a presunção de veracidade. 

Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré não são 

devidos. Resta incontroverso dos autos que os valores cobrados pela Ré 

não são devidos, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Dos autos 

extrai-se que a Ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não impugnou 

os fatos alegados pelo Autor e nem juntou qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas. De outro norte, a reclamante 

juntou documentos, onde consta informação de que tais débitos foram 

lançados no rol de maus pagadores. Assim, a declaração de inexistência 

de débitos é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, diante dos 

fatos guerreados, o presente caso extrapola o aborrecimento e mero 
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dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a reclamante por danos 

morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras reclamações à ré, e 

nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve seu nome inserido no 

Serviço de Proteção ao Crédito. O art. 186 do CC dispõe que “Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

No esteio, o art. 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Dessa forma, caracterizando-se 

o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever de indenizar. No caso dos 

autos o dano moral subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela 

mera violação do seu direito, o que torna desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo sofrido, conforme orienta o seguinte julgado: “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. 

Wilson Reback – RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 

493). Assim, provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, 

na forma do art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e 

seguintes do Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação financeira 

dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral 

que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Assim, o feito deve ser julgado procedente. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos objeto da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do MMª. Juíza de 

Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014434-24.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LAIS MARIANA DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por LAIS MARIANA DE FREITAS 

contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e 

relatório de consumo em que se alega a existência de relação jurídica 

entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte 

reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que 

a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a 

danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011667-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO SENTENÇA Processo: 

1011667-13.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ANA CAROLINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ANA CAROLINA DOS 

SANTOS contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas. Ademais, nos termos do art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e 

relatório de chamadas), caberia à parte autora comprovar o pagamento 

dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014165-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014165-82.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SILVANA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por SILVANA FERREIRA DA 

SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas e relatório de consumo em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015038-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON VITOR SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015038-82.2019.8.11.0003. REQUERENTE: DALTON VITOR SOARES 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos 

do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de 

Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por DALTON VITOR SOARES 

GOMES contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas, termo de confissão de divida, RG e relatório de consumo em que 

se alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que juntou telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas, termo de confissão de divida, RG e relatório de 

consumo. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo 

do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas, termo de confissão de divida, 

RG e relatório de consumo), caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014506-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA TAYNNY SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014506-11.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MYLLENA TAYNNY 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o 

relatório nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO 

ANTECIPADO A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 

332 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por MYLLENA TAYNNY 

SANTANA contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência de 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte 

reclamada apresentou contestação, requereu a improcedência da 

demanda, oportunidade em que juntou documentos, dentre eles telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e gravação em MP3 em que se 

alega a existência de relação jurídica entre as partes. Pois bem. 

Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração 

de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela 

reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em 

que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os 

serviços da ré, verifica-se que esta telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, faturas e gravação em MP3. Ademais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor 

sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da 

relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e 

gravação em MP3), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015712-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1015712-60.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SERGIO AUGUSTO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora denuncia a desistência da ação, 

manifestando assim, o seu desinteresse no prosseguimento do feito. 

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe. 

Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença, para que surta e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Novo Código de 

Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pelo 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013900-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE FEITOSA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013900-80.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSILENE FEITOSA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos 

termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por JOSILENE FEITOSA DA 

CONCEICAO contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas e relatório de consumo em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014922-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLENI PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014922-76.2019.8.11.0003. REQUERENTE: OLENI PEREIRA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório 

nos termos do ar. 38 da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código 

de Processo Civil disciplina as hipóteses excepcionais que, 

constatando-se antecipadamente não haver necessidade de produção de 

prova em audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por OLENI PEREIRA CAMPOS 

contra VIVO S.A. objetivando a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais em decorrência de negativação indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou 

contestação, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que 

juntou documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, 

faturas e relatório de chamadas em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes. Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando 

que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter 

direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora 

de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas 

comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas. 

Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. 

Assim, diante da comprovação da relação jurídica (telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas), caberia à parte autora 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se fez. Dessa 

forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 
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DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo 

a Reclamação Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de 

má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014819-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014819-69.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ALEX COSTA SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 

da Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ALEX COSTA SOUZA contra 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando 

a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que juntou documentos, 

dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e relatório de 

consumo em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas comprobatórias, 

telas sistêmicas, faturas e relatório de consumo. Ademais, nos termos do 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação 

da relação jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas, faturas e 

relatório de consumo), caberia à parte autora comprovar o pagamento dos 

débitos em atraso, o que não se fez. Dessa forma, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 

487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, Julgo a Reclamação 

Improcedente. OPINO PELA IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo 

em vista que não comprovou dolo da parte autora. OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que o 

reclamante proceda ao pagamento do débito no valor OBJETO DA LIDE 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação. 

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 

nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJE. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013561-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013561-24.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ROSANGELA GOMES 

CHAVES REQUERIDO: ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 

Vistos, etc. RELATORIO Dispensado o relatório nos termos do ar. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. JULGAMENTO ANTECIPADO A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

APLICAÇAO DO ART. 332 DO CPC O art. 332 do Código de Processo Civil 

disciplina as hipóteses excepcionais que, constatando-se 

antecipadamente não haver necessidade de produção de prova em 

audiência, o magistrado está autorizado a proferir sentença de 

improcedência, liminarmente, antes mesmo da citação do réu. Consigno 

que neste juízo já foram proferidas diversas sentenças de total 

improcedência em casos idênticos, dispensando-se, inclusive, a citação 

do réu, sendo assim, passo à prolação de sentença de imediato, nos 

termos do art. 332 do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇAO 

Cuida-se de Ação Reclamatória proposta por ROSANGELA GOMES 

CHAVES contra ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME 

objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais em decorrência de negativação indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. Citada, a parte reclamada apresentou contestação, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, dentre eles telas comprobatórias, telas sistêmicas e nota 

fiscal em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes. 

Pois bem. Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação 

realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que juntou telas comprobatórias, 

telas sistêmicas e nota fiscal. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Assim, diante da comprovação da relação 

jurídica (telas comprobatórias, telas sistêmicas e nota fiscal), caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não se 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de 

Processo Civil, Julgo a Reclamação Improcedente. OPINO PELA 

IMPROCEDÊCIA da litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou 

dolo da parte autora. OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
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CONTRAPOSTO, para determinar que o reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC 

a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por 

cento) ao ano, contados da citação. Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Getúlio Baldoino da 

Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015452-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORGES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015452-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GABRIELLE BORGES XAVIER REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA, IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação, proposta por GABRIELLE BORGES XAVIER em desfavor de 

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, pugna a parte Autora por indenização 

material e moral em razão da falha na prestação de serviços da 

reclamada. Fundamento e decido. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar 

documentos necessários a fim de amparar suas alegações, ou seja, 

inexiste evidência de que realmente cursou integralmente o semestre letivo 

(2015/1), uma vez que a reclamante não carreou aos autos qualquer 

documentos que comprove a sua participação no semestre letivo alegado, 

como, (avaliações, trabalhos acadêmicos ou comprovante de 

pagamento...), sendo que as “declarações de alunos” apresentadas não 

são suficientes a comprovação da regularidade da reclamante no 

semestre letivo. Portanto não desincumbiu a parte autora do seu ônus 

probatório conforme estabelece o art. 373, I do CPC. Desse modo, ainda 

que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em 

face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da 

parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações. 

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, 

necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é 

absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. 

DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003024-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA OLIVEIRA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR GARCIA BONAN OAB - MT24648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003024-32.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELA OLIVEIRA PARENTE REQUERIDO: FAIR 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Indenização por Danos Morais com Tutela Provisória de Urgência proposta 

por Daniela Oliveira Parente, em desfavor de Uniasselvi – Fair Educacional 

– Faculdade Integrada de Rondonópolis, a qual requer que a requerida não 

impeça a requerente de frequentar o curso de Direito, bem como mantenha 

seu nome na lista de chamada e libere todas as atividades necessárias 

para a continuação de seus estudos; também seja deferida a obrigação de 

fazer, no sentido de que a requerida exclua todas as cobranças indevidas 

em nome da requerente em sua base de dados, e ainda que seja 

concedida a liminar no intuito de abonar todas as faltas dos dias em que a 

requerida a impediu de frequentar as aulas. Em analise detida dos autos, 

observo que a parte autora sustenta que a reclamada não cumpriu as 

d e t e r m i n a ç õ e s  d a  s e n t e n ç a  d e f e r i d a  n o s  a u t o s 

8014005-35.2019.811.0003, postulando assim, uma nova ação com os 

pedidos já analisados no processo citado. No entanto, não há que se falar 

em um novo processo, tampouco se faz necessária à distribuição de outra 

demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da obrigação 

no processo já ajuizado, mormente quando o próprio Código de Processo 

Civil estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível reparação 

de dano na demanda já em curso. Ante o exposto, denoto que esta ação 

já foi devidamente julgada, através da ação descrita alhures, a qual 

tramitou neste juízo, não havendo, portanto, possibilidade de nova 

apreciação do mérito, haja vista o advento da coisa julgada, conforme 

dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;” Por tais 

considerações, considerando a ocorrência de coisa julgada, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, o 

que deverá ser certificado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN BISPO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002729-92.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILFRAN BISPO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 
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ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002831-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GABRIEL DE SOUZA SANTOS (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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002831-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANILO GABRIEL DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte autora postula 

pela desistência da ação, manifestando assim, seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em sede de Juizados 

Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a necessidade da 

anuência da parte contrária, conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, 

confira: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o 

arquivamento do processo é medida que se impõe. Por tais 

considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido concedida. 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002807-86.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BERTICELLI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte 

autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016418-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016418-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEVAIR XAVIER DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014635-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROLIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014635-16.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDOMAR ROLIM DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 
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BRASIL S.A. Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por LINDOMAR 

ROLIM DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais. Por 

ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pela 

reclamada. Preliminar. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ultrapassada a preliminar, 

passo ao exame do mérito. O Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que não manteve relação 

comercial com esta. No mérito, o Reclamado aduz pela inocorrência de 

danos morais, visto que a inserção do nome do Reclamante nos órgãos 

protetivos de crédito foi efetuada de forma regular, uma vez que, autor 

utilizou os seus serviços, porém não cumpriu com sua obrigação, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido autoral é parcialmente procedente. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, cabe à 

parte Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas” e faturas isoladas 

e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada 

da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do 

CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

152,42 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos); b) 

condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% 

(um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002617-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002617-26.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA REU: ABATIK 

CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de despejo cumulada com 

cobrança de aluguéis com pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

Jeferson Nataniel Chagas da Rocha em face de Abatik Construções 

LTDA-ME. Compulsando detidamente os autos, denoto que este Juízo não 

é o competente para processar e julgar a presente demanda. Tal se 

verifica porque nos termos do artigo. 3º, inciso III da Lei 9.099/95 a 

excepcionalidade das ações de despejo na seara especial, qual seja, 

exclusivamente a retomada do bem para uso próprio do proprietário. No 

entanto, analisando os autos, verifico que tal ação de despejo foi 

fundamentada em cobrança por falta de pagamento de aluguel, e por isso 

não verifico a incidência da única hipótese de despejo em sede dos 

Juizados Especiais, qual seja tão somente para uso próprio, restando 

demonstrada a incompetência material deste juízo. Diante dessas 

premissas, é certo que falece a este Juizado Especial competência para 

conhecer e julgar o pedido, nos moldes do artigo 3º, III, da Lei 9.099/95. “A 

ação de despejo por falta de pagamento cumulada com ação de cobrança, 

mesmo que lhe seja atribuído valor inferior a 40 (quarenta) vezes o salário 

mínimo, não se insere na competência dos Juizados Especiais Cíveis, em 

face de ser ela regulamentada por lei especial (Lei 8.245/91) em relação à 

lei geral posterior (Lei 9.099/95), bem como em face da absoluta 

incompatibilidade entre os ritos, devendo, portanto, ser julgada no juízo 

cível. (Bol. AASP 1.990/53j). No mesmo sentido: RF 343/381.” (Fonte: 

Apud, Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor, Editora Saraiva, 36ª, São Paulo, 2004, nota 8b ao 

artigo 3º da Lei 9.099/95). No mesmo sentido, é o entendimento 

jurisprudencial da Colenda Turma Recursal do Distrito Federal e do Rio 

Grande do Sul, in verbis: “DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

INCOMPETÊNCIA DO SISTEMA DOS JUIZADOS. ADMISSIBILIDADE APENAS 

DE AÇÃO DE DESPEJO PARA RETOMADA PARA USO PRÓPRIO (ART. 3º, 

INC. III, DA LEI 9.099/95) EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROCEDIMENTO 

ESPECIAL (ART. 5º, LEI 8.245/91).CONCEDERAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71002316016, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado 

em 22/10/2009).” Posto isto, RECONHEÇO e DECLARO a INCOMPETÊNCIA 

deste juizado para processar e julgar a presente ação e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos termos do 

art. 3º, inciso III e art. 51, ambos da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada 

em julgado, intimem-se as partes e remeta-se o feito ao arquivo, 

procedendo-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016198-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016198-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016238-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEUDSON ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016238-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GLEUDSON ARAUJO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a 

parte autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016244-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELTON LIMA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016244-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELTON LIMA SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a parte 

autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016172-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BONAIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016172-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMAR BONAIDO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 
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considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016249-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY LAINHANY CIRINO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016249-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: STHEFANY LAINHANY CIRINO ALMEIDA REQUERIDO: CM 

CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002431-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEMES ALMEIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a 

parte autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002482-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002482-14.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES EXECUTADO: 

JURELINO DE CARVALHO TEIXEIRA Vistos. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Pretende o requerente Almir Marcelo 

Gimenez Gonçalves obter a execução em face de Jurelino de Carvalho 

Teixeira. Compulsando detidamente o feito, denoto que no caso, dúvidas 

não há que a pretensão da parte autora se trata de direito discutido nos 

autos do processo n. 8011754-15.2017.811.0003, o qual tramita o 1º 

Juizado Especial desta Comarca. Com efeito, a parte autora sustenta que 

a reclamada descumpriu o acordo formulado nos autos de número 

8011754-15.2017.811.0003, postulando assim pela execução dos valores 

pretendidos. No entanto, não há que se falar em um novo processo, 

requerendo cumprimento de sentença, tampouco não se faz necessária a 

distribuição de outra demanda quando a parte autora poderia obter a 

satisfação da obrigação no processo já ajuizado - exigindo cumprimento 

de sentença, mormente quando o próprio Código de Processo Civil 

estabelece as diretrizes para obter o resultado e possível reparação de 

dano na demanda já em curso. Logo, a presente demanda não é 

necessária, tampouco útil à parte reclamante, posto que já possui outra na 

qual pode obter o resultado prático equivalente. Portanto, ausente a 

condição da ação, o caminho é o indeferimento da inicial e extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Por tais considerações, por tudo o 

mais que nos autos consta, reconheço, de ofício, a ausência de interesse 

processual, em consequência, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 

330, inciso III, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Transitado em julgado e cumpridas as determinações supra, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Às providências. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015435-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015435-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 44 RONDONÓPOLIS, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014429-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA SANTANA (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014429-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDINEIA FERREIRA SANTANA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RONDONÓPOLIS, 27 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015705-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015267-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETH ROCHA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015295-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 
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com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-60.2020.8.11.0003

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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000235-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispenso o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por João Rômulo Fagundes de Freitas em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Por primeiro, 

importante consignar que autor afirma em sua peça vestibular que no mês 

de dezembro de 2019 foi surpreendido com fatura exorbitante, motivo pelo 

qual requer, em sede liminar, que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

não inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes. No entanto, ao 

analisar os documentos acostados aos autos (dezembro/2019), denoto a 

existência de 8 (oito) faturas em atraso (maio, julho, agosto, outubro e 

dezembro de 2018; e, maio, agosto e novembro de 2019), todas com 

valores semelhantes aos do que está sendo questionado Além disso, 

verifico que o autor possui mais 12 (doze) ações nos Juizados Especiais 

desta Comarca, as quais foram distribuídas entre maio de 2019 até a 

presente data, sendo que 08 delas tramitam neste 2º Juizado Especial 

( 8 0 1 3 3 3 4 - 1 2 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ;  8 0 1 2 2 1 6 - 9 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ; 

8 0 1 0 5 8 3 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ;  1 0 0 1 8 9 5 - 8 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ; 

1 0 0 0 2 3 5 - 6 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ;  1 0 1 5 2 0 4 - 1 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3 ; 

1013888-66.2019.8.11.0003; e, 1010537-85.2019.8.11.0003). Registro 

ainda que 07 destes processos que tramitam neste Juizado discutem a 

mesma problemática e 04 deles ainda estão em fase de conhecimento, 

quais sejam: · 1000235-60.2020.8.11.0003 (fatura de dezembro/2019, no 

valor de R$ 1.298,73); · 1015204-17.2019.8.11.0003 (fatura de 

novembro/2019, no valor de R$ 1.467,97); · 1013888-66.2019.8.11.0003 

(fatura de outubro/2019, no valor de R$1.304,91); e, · 

1010537-85.2019.8.11.0003 (fatura de julho/2019, no valor de R$ 993,10). 

Sendo assim, em apreciação aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que no presente caso se apresenta 

imprescindível a realização de prova pericial para solução do litígio, 

considerando que a referida unidade consumidora (UC nº. 6/883956-5) 

vem discutindo em juízo a mesma problemática entre Projudi e PJE, eis que 

possuem idênticas partes e causas de pedir. Portanto, tendo em vista que 

os aludidos processos distribuídos pelo autor versam sobre 

questionamentos envolvendo a mesma unidade consumidora, assinalando 

somente faturas distintas, necessário se faz a produção de prova pericial, 

eis que abordam matéria complexa e incompatível aos procedimentos dos 

Juizados Especiais. Nesse sentido, importante registrar que os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: “O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...)”. Aliás, nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1. Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 2. 

Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3. Custas já recolhidas. Cada parte arcara com os 

honorários de seu advogado. TJ-DF – ACJ: 20140410016700 DF 0001670 

– 07.2014.8.07.0004, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de 

Julgamento:21/10/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2014. 

Pág.:226).” Desta feita, nos termos desta decisão e por tudo que consta 

dos autos, bem como se apresentando necessária a realização de prova 

pericial, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de 

demanda de menor complexidade. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 3º c/c artigo 51, II, da 

Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei 

n.º 9.099/95. Após serem cumpridas todas as formalidades de praxe e 

transitado em julgado, remeta-se o feito ao arquivo, procedendo-se as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001707-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA REQUERIDO: R.P. 

DOS ANJOS & CIA LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015744-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FERRONATO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015744-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCO ANTONIO FERRONATO MONTEIRO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a 

teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, 

mesmo devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

e não apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 
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I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015868-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE FABRICIO AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015868-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RONIELE FABRICIO AGUILERA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015873-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INACIO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015873-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSANGELA INACIO DOS ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010407-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM JUSTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010407-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVAM JUSTINO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Dispensado o relatório na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação 

é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014831-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE LAINE MIRANDA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014831-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MEIRE LAINE MIRANDA DA ROCHA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015902-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLEZIO VALENCIA DOS SANTOS JUNIOR (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015902-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: OLEZIO VALENCIA DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 

da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015899-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015899-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCIELE ARRUDA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015909-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON HONORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015909-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HAMILTON HONORIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 
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devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015953-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA ALCANTARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015953-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA LUCIA ALCANTARA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015980-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015980-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REGIANE SOUZA LOPES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 

38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015929-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015929-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 159 de 545



liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016029-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016029-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELLINGTON JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a 

teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, 

mesmo devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

e não apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1016051-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA COSTA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ROSEMERY SOUZA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DAVOLI RODRIGUES (EMBARGADO)

JOAO PEDRO DAVOLI RODRIGUES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016051-19.2019.8.11.0003. 

EMBARGANTE: ROSEMERY SOUZA COSTA, ANA PAULA COSTA DE 

OLIVEIRA EMBARGADO: PALOMA DAVOLI RODRIGUES, JOAO PEDRO 

DAVOLI RODRIGUES Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Tratam-se os presentes autos de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por Rosemery Souza Costa e Ana 

Paula Costa de Oliveira em desfavor de Paloma Davoli Rodrigues e Joao 

Pedro Davoli Rodrigues. Pois bem. Compulsando detidamente o processo 

eletrônico, verifica-se ausente uma condição de admissibilidade dos 

Embargos à Execução. Assim se afirma em razão de não ter havido, até a 

presente data, garantia do Juízo, o que, segundo a norma de regência, é 

causa de extinção sem resolução de mérito por ausência de pressuposto 

processual. Resolvido o devedor em oferecer embargos, sua opção 

apenas poderá ser admitida se estiver seguro o juízo, ou seja, se o direito 

do devedor de discutir a execução coexistir ao direito do credor de obter a 

garantia de que, após se submeter a espera que lhe é imposta por aquele, 

se verá plenamente satisfeito. A garantia do credor se revela, portanto, na 

segurança do juízo e esta se obtém de acordo com o tipo de execução 

que se encontra em curso: pela penhora, em se tratando de execução por 

quantia certa; pelo depósito, em caso de execução para a entrega de 

coisa. A segurança do juízo pode se dar voluntária ou compulsoriamente. 

No primeiro caso, é o próprio devedor que faz a entrega do bem em juízo, 

para submetê-lo à contrição judicial; em caso diverso, a inércia do devedor 

em cumprir a sentença (Art. 52, III e IV) faz com que tenha prosseguimento 

a execução com a expedição do mandado de penhora. Com efeito, o artigo 

53 da Lei nº 9.099/95 prevê o seguinte: “A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.” No mesmo sentido, 

ressalto que não se aplica ao rito dos juizados especiais o artigo 914 do 

Código de Processo Civil, que dispensa a penhora para interposição dos 

embargos, conforme dispõe o enunciado 117 do FONAJE: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” 

Verifica-se, pois, que, apresentados os embargos à execução antes da 

penhora, estes devem ser extintos. No caso dos autos, é a medida 

necessária, eis que, não houve bloqueio de valores até o momento, 

conforme se infere dos autos. Dessa forma, não está garantido o juízo, de 

modo que não merecem ser analisadas as teses nele lançadas. Assim, à 

míngua de ato de constrição judicial de bens do executado/embargante 

capaz de garantir o juízo, os Embargos à Execução não merecem ser 

sequer recebidos, razão pela qual impõe a rejeição. Assim, conforme já 

esclarecido, no rito dos Juizados Especiais efetua-se a penhora primeiro, 

intimando-se o réu para que, caso queira, apresente embargos à 

execução. Eles deverão ser opostos na audiência de conciliação, que, tal 

como no processo de conhecimento, é a primeira oportunidade para que a 

parte contraria se manifeste. Ante o exposto, REJEITO os embargos à 

execução formulados pela executada no ID n.º 27052194 e o JULGO 

IMPROCEDENTE com fundamento nos artigos 920, III c/c 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, DETERMINO o 

prosseguimento da execução do Processo n. 1012279-48.2019.8.11.0003. 

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Intima-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015435-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015435-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA TAQUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o processo, verifico que a 

parte autora postula pela desistência da ação, manifestando assim, seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse sentido, anoto que em 

sede de Juizados Especiais o pedido de desistência pode ser feito sem a 

necessidade da anuência da parte contrária, conforme dispõe o 

enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do autor, mesmo sem a 
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anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do processo é medida 

que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença o pedido 

de desistência da ação formulado pelo reclamante, para que surtam seus 

efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar, caso tenha sido 

concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Certificado o 

TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001896-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GISELE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - 020.631.051-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001896-79.2017.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do Ofício nº. 

09/2019 AG3119-MT, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 2 de março de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012309-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. P. D. L. (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:

H. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012309-83.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da devolução do 

ofício, por impossibilidade de entrega, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 2 

de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013783-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SCHNEIDER PRIETSCH (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DURIGON PRIETSCH (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1013783-89.2019.8.11.0003. INVENTARIANTE: LEONARDO SCHNEIDER 

PRIETSCH DE CUJUS: GRACIELE DURIGON PRIETSCH Visto. Estando 

devidamente recolhidas as custas processuais (id. 26737643), RECEBO a 

exordial. NOMEIO inventariante o requerente LEONARDO SCHNEIDER 

PRIETSCH, que deverá ser intimado, para no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

assinar o respectivo termo de compromisso. E no PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS, contados da data em que prestar compromisso, o inventariante 

deverá fazer as primeiras declarações, devendo trazer o comprovante de 

recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das fazendas Federal, 

Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja imóvel rural, deverá 

juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, 

inclusive CCIR expedida pelo INCRA, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (art. 620, 

CPC). Considerando a menoridade e filiação dos herdeiros indicados, a fim 

de se evitar quaisquer alegações de nulidade, nomeio como CURADOR 

ESPECIAL das crianças ANTONELLA DURIGON PRIETSCH e JOAQUIM 

DURIGON PRIETSCH, o membro da DEFENSORIA PUBLICA que atua nesta 

Vara de Família, na pessoa de quem determino que se promova a citação, 

encaminhando-se os autos para a contestação no prazo legal. Proceda-se 

com a CITAÇÃO dos demais herdeiros, se houver (art. 626, CPC). Após, 

digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as 

Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa do inventariante para prestá-las. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências . 

RONDONÓPOLIS, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004460-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MIRIAN ESTEVES DO NASCIMENTO OAB - 701.251.201-68 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1004460-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

15.04.2020, às 14h40min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento atempada no ID: 25653253. 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: 1008472-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1008472-54.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 28.04.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados. 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, 

15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006017-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO JOSE GRANDO (REQUERIDO)

MARCIO GRANDO (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006017-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 29.04.2020, às 14h30min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados. 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, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003043-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARALDI OAB - MT21110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALLINE FRANCISCA DO NASCIMENTO OAB - 048.505.891-03 

(REPRESENTANTE)

L. H. A. F. (REQUERENTE)

 

Processo n.º 1003043-38.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Analisando os autos com vagar, nota-se que há 

conflito de interesse entre o menor e sua genitora, assim, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso I, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o patrocínio 

dos interesses da criança, devendo ser intimada através de seu 

representante legal para, no prazo legal, requerer o que de direito. 4. 

Designo o dia 30.03.2020, às 16h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação, na qual, caso não haja composição entre as 

partes, será deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 5. 

Intimem-se e notifiquem-se o representante da Defensoria Pública, a parte 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 6. 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. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000334-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEYSON BATISTA DA SILVA OAB - MT19275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIN EMANUELLA SANTANA DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

KELLITA KRISTINY DA SILVA SANTOS OAB - 036.200.381-55 

(REPRESENTANTE)

 

Processo n.º 1000334-30.2020.811.0003 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 

30.03.2020, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000138-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. A. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO(A))

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDALVA VARELA DA SILVA OAB - MT20260/B (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000138-94.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Redesigno o dia 

15.04.2020, às 14h20min, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento atempada no ID: 25649314. 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: 1001505-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA DOS SANTOS OAB - GO52555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. S. F. P. S. G. F. C. A. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1001505-56.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 08.04.2020, às 15h20min, 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, 15 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 162 de 545



Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006616-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. E. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006616-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 28.04.2020, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados. 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, 15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 701372 Nr: 9350-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 24.279

 Visto.

Defiro PARCIALMENTE os pedidos de fls. 225/226, determinando o 

seguinte:

1. OFICIE-SE o Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT, bem como o 

de Juscimeira/MT, requisitando informações, se possível, sobre o imóvel 

descrito no “termo de compromisso” de fl. 15, encaminhando-se cópia do 

documento para facilitar a busca, devendo ambos os cartórios (1) 

apresentar certidão atualizada da matrícula imobiliária correspondente, se 

houver, independente do proprietário e, caso constatado ser de 

propriedade da parte executada (Rodrigo Rezende Alves Santos – CPF 

021.684.321-98), (2) promover a averbação pertinente, para 

conhecimento de terceiros desta execução, tudo via MALOTE DIGITAL e 

sem custas (Art. 170 e seguintes da CNGCE-CGJ/MT), consignando o 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para resposta;

2. OFICIE-SE o INDEA, requisitando informações sobre a quantidade, 

espécie e idade de gado registrado em nome do devedor (Rodrigo 

Rezende Alves Santos – CPF 021.684.321-98);

3. Promova-se a inscrição/protesto do pronunciamento judicial (art. 517, 

CPC), junto ao Cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT, requisitando-se a 

inscrição do requerido (Rodrigo Rezende Alves Santos – CPF 

021.684.321-98) em cadastros de inadimplentes junto ao SPC e SERASA 

(art. 782, §3º, CPC);

No mais, INDEFIRO o pedido de penhora dos VEÍCULOS INDICADOS, tendo 

em vista, consoante consulta realizada no sistema “Renajud”, serem de 

propriedade de terceiros estranhos ao processo.

Por fim, deixo para analisar posteriormente, a proporcionalidade do pedido 

de suspensão da CNH do devedor.

Com as respostas encartadas aos autos, dê-se vista às partes e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 756534 Nr: 11197-72.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Visto.

Considerando que o pedido de efeito suspensivo restou indeferido pelo 

Tribunal de Justiça (fls. 136/137), no Agravo de Instrumento interposto 

pela parte executada (128/134), dou seguimento à execução.

Assim, DEFIRO o levantamento pelo exequente, de 50% (CINQUENTA POR 

CENTO) do valor encontrado via sistema “BACENJUD” (fls. 121/122), 

conforme requerido às fls. 126/127, devendo a Sra. Gestora, com a 

diligência costumeira, bem observar os requerimentos e demais 

desdobramentos, com a remessa do numerário e intimação das partes.

Expeça-se MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO dos veículos 

bloqueados nos autos, atentando-se o Oficial de Justiça responsável pela 

diligência, ao que dispõe o art. 837 e seguintes do CPC, inclusive, no que 

se refere à nomeação de depositário do bem.

Com o resultado da diligência, dê-se vista às partes e ouça-se o MP.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 740036 Nr: 2005-18.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDESAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

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

 Processo n.º 2005-18.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da manifestação de fl. 112, intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, se manifestem.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT 27 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 444943 Nr: 125-93.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY CHILANTE - OAB:

 Processo n.º 125-93.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fls. 439/441, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até ulterior manifestação das 

partes interessadas, devendo o feito, durante o período de suspensão, 

aguardar em arquivo provisório, sendo excluído do relatório mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte autora a manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).
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4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820581 Nr: 3196-30.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSA, MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Salvador: Juspodivm, 2013, p. 715).9. Nota-se daí quão grande é a 

importância da efetiva prestação alimentícia, o que certamente levou a 

parte exequente a manejar a presente ação.10. Corroborando as lições 

supra, considero, ainda, o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado:“A obrigação alimentar é, ao mesmo tempo, um direito e um dever 

fundamental. O princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, 

aliado aos princípios encartados no ECA, impõe ao Judiciário a tarefa de 

buscar todos os meios possíveis para a efetivação do comando 

constitucional. A inclusão do nome do agravado nos registros da SERASA 

e do SPC é medida adequada, necessária e proporcional ao atendimento 

do direito aos alimentos. Na aplicação das normas constitucionais deve-se 

perseguir, entre outros, os princípios da supremacia e da unidade da 

Constituição, bem como o da máxima efetividade das normas 

constitucionais. A falta de previsão infraconstitucional não pode ser 

suficiente para impedir a efetivação de um direito fundamental.” (TJ/MT – 

Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Marcos 

Machado. DJ: 18. 01. 2012) (grifo nosso)11. Assim, por todo o exposto e 

tendo em vista o caráter substancial dos alimentos in voga, defiro o pleito 

de fls. 82/83, determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que 

incluam em seus cadastros de restrições de crédito o nome da parte 

executada, nos termos do art. 782, §3º, do Código de Ritos.12. No mais, 

sem prejuízo das demais determinações constantes nesta decisão, 

determino que se expeça certidão judicial que comprova a dívida 

exequenda para que a parte exequente proceda com o protesto na forma 

postulada, com espeque no art. 517, do CPC.13. Em seguida, cumpridas as 

determinações supra, abra-se vista dos autos à parte autora para indicar 

bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao 

Ministério Público.14. Intime-se.15. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002894-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORIJANE SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002894-81.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, intime-se 

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

certidão negativa estadual em nome do de cujus, eis que o documento de 

ID: 20810145 não está em nome do falecido, bem como para que se 

manifeste sobre a petição de ID: 20969130. 2. Sem prejuízo das 

determinações supra, defiro a cota ministerial de ID: 29446984, pelo que 

determino a avaliação judicial dos bens inventariados. 3. Aportando aos 

autos o laudo de avaliação, abra-se vista à inventariante e ao 

representante do Ministério Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 635, caput, do CPC. 4. Cumpridas as diligências supra, 

venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009489-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILOMAR LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

Natielli da Silva Lemes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009489-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por SILOMAR LEMES 

em face de NATIELLI DA SILVA LEMES e GABRIEL HENRIQUE DA SILVA 

(qualificados nos autos). 2. Citados (IDs: 16360803 e 16886472), os 

requeridos apresentaram contestação e reconvenção no ID: 17139864, 

requerendo a majoração dos alimentos anteriormente fixados. 3. A parte 

autora, no ID: 20943503, apresentou réplica à contestação e contestação 

à reconvenção. 4. Realizada a audiência de instrução e julgamento, no ID: 

25811551, foram colhidos os depoimentos pessoais do requerente e dos 

requeridos. 5. As alegações finais foram apresentadas nos IDs: 26003199 

e 26641129. 6. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 7. As partes têm legitimidade, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, motivo pelo qual, 

passo diretamente ao exame do meritum causae, mormente à análise do 

trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade. 8. De proêmio, 

insta ressaltar que a obrigação alimentar não cessa com o alcance da 

maioridade civil pelo necessitado, como bem preconiza a Súmula n.º 358, 

do STJ: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a 

maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que 

nos próprios autos.” 9. Nessa linha é o entendimento doutrinário: 

“demonstrada a necessidade (e a continuidade de estudos em nível 

superior ou técnico pode ser uma causa razoável), é perfeitamente 

aceitável a manutenção da obrigação alimentar após o atingimento da 

maioridade. Por isso, quanto aos filhos, costumeiramente se diz que a 

obrigação persiste “até a conclusão dos estudos”, não havendo 

cancelamento automático do dever alimentar com o alcance da maioridade 

civil.” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso 

de direito civil. vol. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012) 10. Focando-nos no 

caso dos autos, vislumbra-se que os requeridos são maiores, conforme 

se verifica dos documentos de ID: 17139869 e 17151536, e estão 

cursando faculdade, conforme se verifica dos documentos de ID: 

25811551 - Págs. 8/9. 11. Ademais, verifica-se das provas colhidas em 

audiência de instrução e julgamento, que a primeira requerida tem 

dificuldade em conseguir emprego porque possui problemas de saúde que 

a impossibilitam de exercer algumas funções, bem como que o segundo 

requerido se encontra impossibilitado de exercer atividade laboral em 

virtude de sua faculdade ser em período integral. Vejamos trechos dos 

depoimentos pessoais: Natielli da Silva Lemes (1ª requerida) – “(...) tem 

alguns problemas de saúde, como depressão e escoliose, por esse motivo 

não pode trabalhar em qualquer emprego. Já se matriculou no curso de 

segurança de alimentos aqui em Rondonópolis, tem o comprovante da 

matrícula, sendo que as aulas começam em fevereiro de 2020. A 

mensalidade do curso é 452 reais e a depoente pagará em torno de 244 

reais com o desconto que recebeu, sendo que no próximo ano haverá um 

reajuste de 6% (...)” Gabriel Henrique da Silva (2º requerido) – “(...) Tem 

20 anos e faz faculdade de Engenharia Agrícola e Ambiental na UFR. O 

curso tem duração de 5 anos de período integral. Mora com a mãe e com a 

irmã. O depoente não trabalha mais fora, mas já trabalhou por 1 ano e 9 

meses para pagar a estadia da irmã em outro estado. Hoje não trabalha 

mais por causa da faculdade (...)” 12. Por outro lado, nota-se que o 

requerente constituiu nova família, está desempregado há nove meses e 

acometido de diabetes, alterando significativamente suas condições para 

a prestação de alimentos, conforme se verifica do seu depoimento 

pessoal: “Tem 51 anos e é mecânico, mas no momento está 

desempregado. Antes trabalhava na Ideal locações. Está desempregado a 

9 meses. Não está mais recebendo salário desemprego. Mora na casa da 
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mãe. Tem outra família, convive com outra mulher e tem mais 2 filhos 

maiores, sendo que o filho de 33 anos mora com ele e se sustenta, é 

engenheiro ambiental. A companheira do depoente trabalha e tem uma 

renda aproximada de 1800 reais. O depoente tem uma motocicleta. Pagava 

meio salário mínimo mensal aos requeridos. O depoente está doente e faz 

tratamento e gasta em torno de 300 a 400 reais mensais com 

medicamentos (...)” 13. Isso posto, é patente a necessidade da parte 

requerida, bem como a diminuição das condições do requerente em 

prestar alimentos, devendo, portanto, serem os alimentos reduzidos a um 

patamar justo e razoável para ambas as partes, não sendo outro o 

entendimento jurisprudencial acerca do tema. Senão vejamos: 

“ALIMENTOS. FILHO. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. REDUÇÃO. 

BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. I - Atingida a maioridade, o 

dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando 

atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC. II 

- Na demanda, há provas de que o réu completou 19 anos recentemente, 

está matriculado em curso de ensino superior, ainda reside com o pai e 

está desempregado, portanto persiste a necessidade dos alimentos. III - 

Improcedente também o pedido subsidiário de redução dos alimentos, visto 

que inalterado o binômio necessidade e possibilidade. IV - Apelação 

desprovida.” (TJ-DF 20160111137700 - Segredo de Justiça 

0015703-92.2016.8.07.0016, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 

25.10.2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

31.10.2017 . Pág.: 318/343) “APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. PROVA DA PERSISTÊNCIA DA 

NECESSIDADE DO AUXÍLIO PATERNO. FILHO ESTUDANTE. REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A maioridade 

civil, por si apenas, não é motivo determinante à exoneração de alimentos. 

2. No caso, o alimentado (de 22 anos de idade) demonstrou a necessidade 

de permanecer recebendo amparo paterno, pois estuda em faculdade 

privada e, embora exerça atividade laboral, sua renda é modesta e 

insuficiente para suprir as suas necessidades. 3. Além disso, não 

comprovou o alimentante a ocorrência de modificação em sua situação de 

fazenda a ponto de justificar o acolhimento do pedido subsidiário, de 

redução dos alimentos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70078392008, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 01.11.2018). 14. Assim, pelas 

considerações supra, atentando-se ao feito em apreço, observando que 

os requeridos encontram dificuldades para o labor, sendo que fazem 

curso superior, bem como diante da redução da possibilidade do 

requerente em prestar os alimentos, outro caminho não há senão a parcial 

procedência do pleito inaugural e a improcedência da reconvenção. 15. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial e 

improcedente a reconvenção, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto 

Processual Civil, para minorar os alimentos devidos pelo autor à parte 

requerida para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, correspondendo atualmente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais 

e cinquenta centavos), que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada 

mês, diretamente à parte demandada ou por meio de depósito bancário. 

16. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. 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, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003038-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO DA SILVA BUENO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003038-16.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens deixados por ÍTALO DA SILVA BUENO 

aforada por MARIA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA (qualificados nos 

autos). 2. A inicial foi recebida, sendo nomeada como inventariante a 

requerente, genitora do falecido (ID: 29597969). 3. Em seguida, sobreveio 

petição de terceiro interessado informando a existência de outro processo 

de inventário referente ao mesmo acervo hereditário, distribuído 

anteriormente, e requerendo a extinção do presente feito pela existência 

de litispendência (ID: 29703356). 4. A toda evidência, analisando os autos 

com vagar, nota-se que este processo e o Proc. 

1002369-60.2020.8.11.0003 são da mesma natureza e tratam da mesma 

sucessão. 5. Dessa forma, com a análise dos autos supramencionados e 

estes, nota-se que aquele feito (Proc. n.º 1002369-60.2020.8.11.0003) foi 

protocolado no dia 14.02.2020, e que é mais antigo que este, manejado em 

21.02.2020, ou seja, aquele precede este. Ambos tratam do acervo 

hereditário da mesma pessoa, verificando-se, assim, litispendência, que 

tem previsão legal no art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

7. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito e, dentre elas, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o juiz acolher a alegação 

de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 8. Ainda, o artigo 

supramencionado prevê em seu §3º, que o juiz conhecerá de ofício a 

litispendência, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 

ocorrer o trânsito em julgado da demanda, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (grifo nosso) (...) § 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.” 9. Sobre o tema anoto o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. 

INVENTÁRIO. DOIS FEITOS EM TRÂMITE SIMULTANEAMENTE. 

LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 

TRÍPLICE IDENTIDADE. ARTIGO 267, INCISO V, DO CPC. A EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA NÃO TEM INFLUÊNCIA NA EXTINÇÃO DE PROCESSO EM 

LITISPENDÊNCIA. 1. Em face da universalidade indivisível do direito à 

herança, em se tratando de inventário, o princípio da unicidade da relação 

processual assume caráter peculiar, vedando-se o ajuizamento de mais 

de um inventário relativo ao mesmo acervo. 2. Se houver ajuizamento 

anterior de inventário relativo ao mesmo acervo patrimonial, deve ser 

reconhecida a litispendência, consoante norma do artigo 301, § 3º do cpc, 

segundo o qual "há litispendência se repete ação, que está em curso. 3. A 

extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 267, 

inciso v, do código de processo civil, é medida que se impõe, devendo 

subsistir o processo que primeiro restou despachado. 4. A existência de 

exceção de incompetência oposta na primeira ação de inventário não tem 

o condão de suspender e evitar a extinção, por litispendência, da segunda 

demanda ajuizada acerca do mesmo acervo patrimonial. 5. Negou-se 

provimento ao apelo.” (TJ-DF - APC: 20130310175470 DF 

0045350-22.2012.8.07.0001, Relator: Flavio Rostirola, Data de Julgamento: 

12.03.2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19.03.2014 . Pág. 103) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. DUPLICIDADE DE 

INVENTÁRIOS. LITISPEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. As ações são idênticas quando ostentam as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir – próxima e remota – e o mesmo pedido mediato e 

imediato. No entanto, em face da universalidade indivisível do direito à 

herança, a teoria da tríplice identidade da demanda apta a ensejar 

litispendência recebe flexibilizações, vedando-se o ajuizamento de mais de 

um inventário relativo ao mesmo acervo. 2. Recurso desprovido. Sentença 

mantida.” (TJ-DF - APC: 20150110565419, Relator: Josaphá Francisco dos 

Santos, Data de Julgamento: 18.11.2015, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25.11.2015. Pág.: 298) 10. Ante o exposto e 

atendendo a tudo o mais que dos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso V, do Codex de Processo 

Civil, e, por consequência, revogo na íntegra a decisão de ID: 29597969. 

11. Ademais, deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, por 

não haver nos autos comprovação de que houve violação ao disposto no 

art. 80, do Código de Processo Civil. 12. Sem condenação em custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que 

incabíveis à espécie. 13. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 14. 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, 02 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004135-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDO JUNIOR ROSA LIMA (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:

GERALDO SILVINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004135-56.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, caput, CPC), o arrolamento dos bens deixados por 

GERALDO SILVINO DE LIMA (qualificado nos autos), na forma delineada 

no ID: 10276430, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob 

o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, 

sejam expedidos os competentes formais de partilha e alvará judicial. 3. 

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 4. Após, em não havendo 

pendências, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001922-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. S. V. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no prazo legal, 

conforme despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000748-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002627-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. N. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA NOSSOL OAB - 616.862.981-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002627-12.2016.8.11.0003 Vistos etc., Considerando petição vertido 

no ID 29101599, e o aprazamento de audiência conciliatória nos autos em 

apenso (1002725-94.2016.8.11.0003), defiro a suspensão do presente 

procedimento até que seja realizada a r. solenidade, oportunidade em que 

será facultado as partes transacionarem acerca do débito referente ao 

presente execuitio. Desse modo, expeça-se a serventia o contramandado 

de prisão em favor do demandado. No mais, em não havendo 

autocomposição, intime-se a parte exequente para que no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito, sob pena de 

extinção. Às providências. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007556-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do pedido de desistência constante da petição de ID n. 

29480129, advertindo-o que a inércia no prazo assinalado importará na 

concordância tácita com referido pedido. Às providências. Rondonópolis, 

28 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007429-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDRILL FABIANO CASSOL OAB - MT26447/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007429-48.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Ciente da prisão civil efetivada, 

consoante informação vertida derradeiramente. II. Com efeito, é sabido que 

a execução sob o rito da coerção pessoal autoriza a inclusão das 

prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo, 

consoante dicção expressa da Súmula 309, do STJ e art. 528, §7º do CPC. 

Destarte, considerando-se que o executado, após a prisão civil, efetuou 

pagamento mediante depósito nos autos das parcelas alimentícias 

vencidas até setembro de 2019, nos termos do último cálculo colacionado 

(ID 24766342), nada dizendo a respeito daquela vencida após o aludido 

interregno, entendo que, por ora, não há elementos aptos a imediata 

soltura, sendo indispensável perquirir quanto a existência de eventual 

saldo em aberto, enquanto vigorar a sua prisão. Assim, haja vista o 

pagamento do quantum alimentar estrito ao r. cálculo apresentado pela 

parte exequente, deixo de determinar a imediata expedição de 

contramandado de prisão em favor do executado. A propósito, registro 

que a prisão civil somente será elidida com o pagamento integral da dívida 

alimentar, não constando, por ora, comprovante de adimplemento da 

integralidade das prestações vencidas até o presente momento. III. Diante 

dessas considerações, invocando o princípio do melhor interesse da 

criança e visando conferir efetividade ao ajuste que fixou a verba 

alimentar em favor da criança, na esteira do cadenciado entendimento 

jurisprudencial, abra-se vista dos autos a parte exequente, via Defensoria 

Pública, para requerer o que entender de direito, no prazo de até 48h 

(quarenta e oito) horas, apresentando memória discriminada e atualizada 

do quantum debeatur, em sendo a hipótese, decotando-se os valores 

pagos, sob pena de extinção e imediata soltura do devedor. IV. Aportando 

o cálculo das prestações alimentícias vencidas e inadimplidas, renove-se 

a expedição do mandado de prisão consentâneo ao valor a ser 

apresentado, para os devidos fins, via Oficial de Justiça Plantonista. V. 

Decorrido o lapso da prisão sem notícia de pagamento, providencie-se o 

necessário à soltura do executado. Intimem-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000848-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

KENIA NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

CASSIO NASCIMENTO SILVA (REQUERIDO)

MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

GILCILENE NUNES DA SILVA OAB - 703.238.791-87 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000848-17.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Pedido de 

Habilitação de Crédito’ promovido por GERALDO ROBERTO PESCE nos 

autos da ação de inventário do Espólio de Antonio Ribeiro da Silva, 

representado pela inventariante, GILCILENE NUNES DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Pretende o requerente o recebimento 

de quantia proveniente de honorários advocatícios em face do trabalho 

dispensado na condução do inventário em tramitação perante esta 

especializada, sob Código 798195. Aduz que em vista da inércia dos 

herdeiros em proceder a abertura do procedimento sucessório, ingressou 

com r. ação, obtendo a nomeação ao encargo de inventariante e, por sua 

vez, custeando diversas despesas no transcurso do feito, ora objeto do 

pedido de habilitação. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. O 

feito foi recebido no ID 17733784, determinando-se a citação dos 

herdeiros do espólio na pessoa de seus respectivos causídicos, 

reputando-se o silêncio aceitação tácita do pedido. O autor noticiou os 

advogados militantes em favor dos sucessores no ID 17926923, 

apresentando o instrumento de procuração alusivo, com outorga de 

poderes a causídica Dra. Raquel Regina Camargo Garcia. Os demandados 

foram instados a se manifestar nos autos (ID 18481760), decorrendo in 

albis o prazo sem qualquer irresignação. Adiante, o requerente pleiteou 

pela procedência do pedido, reiterando-se os termos da prefacial (ID 

20758348). O decisum de ID 24457099 registrou a apresentação de 

irresignação junto ao procedimento físico, determinando-se o traslado da 

peça ao presente caderno eletrônico. Na sequência, efetivou-se a juntada 

de impugnação aviada pela requerida no ID 24984256, rechaçando os 

argumentos e documentos apresentados junto à exordial. Réplica autoral 

no ID 24984256. Instados a se manifestar (ID 24984290), o requerente 

repisou a pretensão inaugural (ID 25033661), transcorrendo in albis o 

prazo sem qualquer manifestação da parte adversa. Brevemente 

relatados. Decido. Considerando que a matéria comporta a aplicação do 

art. 355, I, do CPC, onde a questão de mérito é unicamente de direito ou 

sendo de fato não há necessidade de se produzir prova em audiência, 

passo ao julgamento do presente incidente. É sabido que o pedido de 

habilitação de crédito é, em si, a utilização de uma via simplificada para o 

credor obter seu o crédito e para que o espólio devedor possa adimplir 

uma obrigação pendente e incontroversa, com custos bem inferiores ao 

que teria na via litigiosa. Isso se deve ao fato de que os bens a serem 

partilhados no inventário são os resultantes da herança bruta deduzidas 

as dívidas de responsabilidade do espólio, compreendidas, aí, tanto as 

obrigações deixadas pelo autor da herança como também os próprios 

encargos do processo de inventário. O procedimento de habilitação de 

crédito constitui mero incidente, não comportando, portanto, a dedução de 

questões de alta indagação e que demandam dilação probatória, bastando 

que um dos herdeiros impugne a habilitação do crédito pretendido para 

que a matéria seja remetida às vias ordinárias, onde as partes terão 

oportunidade de produzir provas necessárias. No caso em apreço, não 

obstante a contestação ofertada pela parte requerida demonstre 

claramente sua discordância com a pretensão autoral, tenho que a mera 

conjectura de caráter dissonante não pode servir de arrimo isolado ao 

automático desacolhimento do pedido inaugurado. Compulsando o 

procedimento sucessório suprarreferido, verifica-se que o autor 

ingressou com a ação de inventário sob Código 798195 valendo-se da 

condição de credor de verba honorária sucumbencial devida pelo falecido 

Antonio Ribeiro da Silva, derivada do título proferido nos embargos à 

execução sob ID 281792, dispendendo, para tanto, de valores hábeis ao 

pagamento de custas e taxas processuais, além de despesas inerentes a 

diligências do Sr. Oficial de Justiça, com seus acréscimos legais. A 

insurgência dos herdeiros fora estampada inicialmente no incidente de 

remoção de inventariante que tramitou perante esta unidade especializada 

(ID 874392), na qual o r. credor restou destituído do encargo, 

substituindo-o pela ora requerida, ocasião em que já se anunciou a 

pretensão em ver-se ressarcido do quantum dispendido. No julgamento 

dos aclaratórios manejados na r. ação, aventou-se a possibilidade de 

ingresso de ação ressarcitória, o que poderia ocorrer via habilitação de 

crédito, em caso de anuência e, de modo contrário, perante o juízo comum 

em ação própria, nada impedindo que o credor se socorra de outras 

medidas judicias, diversas da habilitação, para a satisfação do crédito 

anunciado. Nas ações in comento, o credor do espólio pode requerer sua 

habilitação para obtenção do pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, 

sendo indispensável que seja ela líquida e certa. Neste particular, 

entende-se por dívidas do espólio aquelas contraídas pelo de cujus, estas 

propriamente denominadas débitos da herança, enquanto os encargos 

decorrentes do próprio processo de inventário também são de 

responsabilidade do espólio, intituladas de dívidas póstumas pelo 

doutrinador Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira (vide Tratado de direito das 

sucessões, v. 3, pág. 815). No mesmo norte, no compêndio de Maria 

Berenice Dias, “Há despesas outras que também são encargos da 

herança: o pagamento da taxa judiciária e das custas do processo do 

inventário” (Manual das sucessões. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, pág. 582). Logo, em que pese a discordância pura e 

simples anunciada pela requerida/inventariante, é cediço que inexiste 

qualquer controvérsia sobre a existência do documento representativo do 

crédito, mas mera irresignação desacompanhada de sustentáculo apto a 

recomendar a discussão da temática nas vias ordinárias. Deveras, 

estando suficientemente evidenciada a existência da obrigação, conforme 

documentação acostada e havendo liquidez, certeza e exigibilidade (arts. 

642, §1º e 644, do CPC), entendo que a vaga ausência de unanimidade 

não tem o condão de vergastar o pleito, porquanto relegado qualquer 

intento de elucidação de fatos ou questões relativas ao direito material, 

tampouco desígnio em dilação probatória. Confortando este entendimento, 

Maria Berenice dias leciona que ‘a discordância precisa ser fundamentada 

e não serve como argumento a mera recusa’. Ainda neste ínterim, Arnaldo 

Rizardo ilustra que “se não estiverem unanimemente de acordo os 

herdeiros, a regra é a remessa da habilitação às vias ordinárias (...) 

Obviamente, isto desde que a discordância venha fundamentada, não 

bastando a mera recusa, ou não escusada em razões e motivos bem 

delineados, que requer a produção de prova, e enseja a perquirição de 

questões complexas. Nestes casos, mostra-se impróprio desenvolver a 

discussão nos autos do inventário, paralelamente aos assuntos relativos 

aos bens e partilha”. (Direito das Sucessões. Ed. Forense. 2ª ed., pág. 

698). Entendimento em sentido contrário seria prestigiar a desídia dos 

herdeiros em ingressar com o procedimento de inventário (o que 

lamentavelmente se verifica até a presente data, diga-se de passagem), 

em atuação benéfica aos interesses comuns da massa, não podendo o 

juízo enveredar caminhos rasos, fechando os olhos ao lídimo direito que 

assiste ao requerente. Com tais fundamentos, ADMITO a habilitação de 

crédito postulada por GERALDO ROBERTO PESCE em desfavor do 

ESPÓLIO de ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, determinando que se faça a 

reserva de bens suficientes ao seu pagamento no bojo da ação 

sucessória. Translade-se cópia do presente desfecho aos autos de 

inventário sob Código 798195. Sem custas, eis que defiro as partes as 

benesses da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento no art. 99, 

§3º, do CPC. Honorários inaplicáveis à espécie, haja vista tratar-se de 

questão meramente incidental. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito
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MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003224-39.2020.8.11.0003 VISTOS. ROSIMAR SANTOS ARANHA 

DOURADO e EDILSON BENTO DOURADO, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 14/06/2019, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando que no curso da união não adveio 

o nascimento de filhos. Assinalam a inexistência de bens a serem 

partilhados e a pretensão por parte da autora Rosimar em voltar a utilizar o 

nome de solteira. Pugnam pela procedência do pedido para que seja 

decretado o divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na 

reconciliação. Relatei o essencial. Decido. De inicio, processe-se em 

segredo de Justiça, com gratuidade processual. No mais, considerando-se 

a natureza da causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, 

deixo de abrir vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao 

exame do pedido autoral. Pois bem. As partes são legítimas e bem 

representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as 

condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da 

Constituição Federal. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), 

somente deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido 

por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). 

Em face ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o 

divórcio do casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do 

C.P.C., o acordo tal qual o celebrado na inicial e na petição vertida no ID n. 

29646497. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Em razão da solução consensual, não há 

que se falar em honorários de sucumbência. Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 27 de fevereiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001928-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. R. D. P. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REU)

J. M. D. J. S. (REU)

 

Processo: 1001928-16.2019.8.11.0003. Vistos etc. DIEGO DOS REIS DA 

PAIXÃO DE JESUS, qualificado nos autos, propôs ‘Ação Declaratória de 

Negativa de Paternidade c/c Modificação no Registro Civil de Nascimento 

c/c Exoneração de Alimentos’ em face de JULIA MIRELA DE JESUS 

SANTOS, representada por genitora MILENA CORREA DOS SANTOS, 

também qualificada, sob o fundamento de que não é o pai biológico da 

requerida, tendo-a registrado como filha por acreditar que seria o seu pai 

ante ao precedente relacionamento vivenciado com a genitora da petiz, 

todavia tal restou descaracterizado diante da realização de exame de 

D.N.A que afirmou a ausência de vinculo biológico. Sustenta não ter 

vinculo socioafetivo com a criança, bem como que foi levado a acreditar 

que poderia ser o pai da requerida, padecendo a sua ação de registra-la 

como sua filha de vicio de consentimento. Com a inicial vieram vários 

documentos, dentre eles exame de DNA. Recebida a exordial, restou 

indeferido o provimento liminar vindicado, designando-se sessão de 

conciliação (ID 18456638). Estudo psicossocial realizado (ID 20320718). 

Em sede de sessão de conciliação as partes ajustaram a realização de 

exame de DNA (ID 20830729), cujo laudo aportou ao caderno processual 

eletrônico no ID 22519753. O autor reiterou o pedido inicial (ID 22576281). 

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido inicial (ID 

26611583). Instado, o autor manifestou-se a respeito do estudo 

psicossocial (ID 27170368). É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo seguiu o trâmite legal, sendo observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. O feito comporta julgamento no estado 

que se encontra, sendo desnecessária a produção de outros meios de 

prova e inexistindo nulidades ou vícios, passo diretamente à análise do 

mérito. Trata-se de ação de negatória de paternidade proposta por DIEGO 

DOS REIS DA PAIXÃO DE JESUS em face de JÚLIA MIRELA DE JESUS 

SANTOS (representada pela genitora), visando a nulidade da paternidade 

reconhecida. Pois bem. A doutrina e jurisprudência pátrias consideram 

ampla e irrestrita a possibilidade investigatória da verdadeira paternidade, 

que deve inclusive prevalecer sobre a verdade jurídica, permitindo, assim, 

o questionamento acerca do vínculo de paternidade sempre que a 

expressão do registro mostrar-se diversa da realidade biológica. Não 

obstante, e apesar de reconhecer a importância da investigação dos 

vínculos biológicos de uma pessoa, tenho que, ainda assim, a 

improcedência total do pedido autoral se impõe. O exame de DNA carreado 

à inicial foi confirmado pelo realizado no curso do processo (ID n. 

22519753), concluindo-se pela exclusão da paternidade do autor em 

relação à requerida. O autor manifestou-se a respeito do estudo 

psicossocial aduzindo ter restado demonstrado o ‘induzimento à erro do 

Requerente, vez que terceiros sabiam que a menor não é filha do 

Requerente’ (sic). Segundo o relatório do estudo social de ID n. 20320718, 

in verbis: (…) Ao entrevistar a criança, reconhece o requerente como seu 

pai e relatou gostar de brincar de escolinha e andar de bicicleta, gostando 

de comer mais doce do que salgado’ (...)’ (sic). Identificou-se também que 

o autor ‘reconheceu que o vínculo proveniente da paternidade socioafetiva 

existe e ele se dispõe espontaneamente a continuar mantendo o laço 

afetivo com a mesma, porém, sem a responsabilidade pela pensão 

alimentícia, estando livre para ofertar o que quiser e quando puder à 

criança. Segundo ele, todas as vezes que a menina vai passar o final de 

semana em sua companhia, a filha da requerente, Beatriz Correa dos 

Santos também vai, pois ambas são bem unidas’ (sic). Com efeito, a 

avaliação do setor técnico evidenciou, de forma cristalina, que a 

requerida, reconhece o pai registral como modelo de figura paterna e o 

autor assumiu, perante a sociedade e a própria criança, a figura de pai, 

dando-lhe afeto, carinho e provendo suas necessidades. De fato, a 

situação delineada merece evidente destaque e reconhecimento, além da 

proteção jurídica adequada. Nesse sentido ensina MARIA BERENICE DIAS: 

‘A mudança dos paradigmas da família reflete-se na identificação dos 

vínculos de parentalidade, levando ao surgimento de novos conceitos e de 

uma linguagem que melhor retrata a realidade atual: filiação social, filiação 

socioafetiva, posse do estado de filho. Todas essas expressões nada 

mais significam do que a consagração, também no campo da 

parentalidade, do mesmo elemento que passou a fazer parte do Direito de 

Família. Tal como aconteceu com a entidade familiar, agora também a 

filiação passou a ser identificada pela presença de um vínculo afetivo 

paterno-filial. O Direito ampliou o conceito de paternidade, que passou a 

compreender o parentesco psicológico, que prevalece sobre a verdade 

biológica e a realidade legal.’ “DIAS, MARIA BERENICE. “ Direito e 

Psicanálise” – www.mariaberenicedias.com.br) Com efeito, devido às 

modificações de pensamento e de cultura de nossa sociedade, os 

conceitos de paternidade ultrapassaram a biologia, saindo dela para 

adentrar no mundo fático contemplando a convivência e o sentimento de 

afeto em contraposição à relação biológica estabelecida. O entendimento 

acima exposto encontra respaldo no art. 1593 do CC, cujo teor estabelece 

a possibilidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva ao dispor 

que “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consaguinidade 

ou outra origem”. Destaco, inclusive, que perante os tribunais e doutrina 

pátrias, a verdade biológica vem cedendo espaço para a verdade 

socioafetiva, erigida com bases nas situações de afeto mútuo entre pai e 

filho, consoante ensinamento de MARIA CRISTINA DE ALMEIDA: “O novo 

posicionamento acerca da verdadeira paternidade não despreza o liame 

biológico da relação paterno-filial, mas dá notícia do incremento da 

paternidade sócioafetiva, da qual surge um novo personagem a 

desempenhar o importante papel de pai: o pai social, que é o pai de afeto, 

aquele que constrói uma relação com o filho, seja biológica ou não, 

moldada pelo amor, dedicação e carinho constantes”. (ALMEIDA, Maria 

Cristina de. Investigação de Paternidade e DNA: Aspectos Polêmicos. 

2001). Sobre o tema, inclusive, transcrevo importantes julgados, mutatis 

mutandi: DIREITO FAMÍLIA. ESTADO DE FILIAÇÃO. PREVALÊNCIA 

INTERESSE MENOR. ESPÉCIAS. PATERNIDADE BIOLÓGICA E 

SOCIOAFETIVA. - Não há qualquer hierarquia em relação às espécies de 

filiação, caracterizadas pelo vínculo biológico e o não biológico, 

denominado socioafetivo. DERAM PROVIMENTO. (TJMG – Proc. nº 

1.0024.04.519207-7/001(1); Relatora Maria Elza; julgamento: 19/08/2010; 

publicação:03/09/2010). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE ANULAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO E INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. 

PRESCRIÇÃO. ADOÇÃO À BRASILEIRA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
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1.O prazo prescricional do art.18, § 9º, VI, do antigo CC, que vigia ao 

tempo do ajuizamento da ação anulatória do registro de nascimento, de há 

muito não mais vigorava, sendo imprescritível a referida ação. 2.ADOÇÃO 

À BRASILEIRA. Tendo o autor sido registrado como filho pelo pai registral, 

o qual sabia não ser o pai biológico, caracterizada a adoção à brasileira, 

que é irrevogável, descabendo a anulação do registro de nascimento. 

3.PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Plenamente caracterizada a paternidade 

socioafetiva entre o autor e o pai registral, ela prevalece sobre a verdade 

biológica, o que impede não só a anulação do registro de nascimento, bem 

como a investigação da paternidade biológica. Preliminar rejeitada por 

maioria. Apelação provida para julgar improcedentes ambas as ações. 

(TJRS - Apelação cível nº 00086568 – 8ª Câmara Cível – Giruá). 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PROVA 

PERICIAL FRUSTRADA. LIAME SOCIOAFETIVO. 1. O ato de 

reconhecimento de filho é irrevogável (art. 1º da Lei nº 8.560/92 e art. 

1.609 do CCB). 2. A anulação do registro civil, para ser admitida, deve ser 

sobejamente demonstrada como decorrente de vício do ato jurídico 

(coação, erro, dolo, simulação ou fraude). 3. Em que pese o possível 

distanciamento entre a verdade real e a biológica, o acolhimento do pleito 

anulatório não se justifica quando evidenciada a existência do liame 

socioafetivo. 4. Inexistência de prova do vício induz à improcedência da 

ação. Recurso desprovido.” (TJRS – AC 70015877756 – Rel. Des. Sérgio 

Fernando De Vasconcellos Chaves – DJ 27.09.2006). NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARCTERIZAÇÃO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. Se comprovada a 

filiação socioafetiva, a despeito da inexistência do vínculo biológico, 

prevalece a primeira em relação à segunda. O ato de reconhecimento de 

filho é irrevogável, e a anulação do registro depende da plena 

demonstração de algum vício do ato jurídico, inexistente no caso concreto. 

REJEITADA A PRELIMINAR, E NEGADO PROVIMENTO AO APELO. 

UNÂNIME. (RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. 7ª Grupo Câm.Cív, 

AC 70014859938, Relatora: Desembargadora Maria Berenice Dias. DJRS 

13 set. 2006.) A paternidade socioafetiva surge quando os laços de afeto 

familiar se estreitam na relação doméstica, abrindo asas para o voo da 

vida, caracterizando-se na admissão de um filho gerado no coração e no 

espírito. Do lado dos filhos, tem-se o reconhecimento de que os pais 

socioafetivos são aqueles que serviram de porto seguro e de referência, 

desde a tenra idade, desde a aurora de sua vida. Tudo isso decorre de 

uma necessidade de construirmos uma sociedade mais solidária, menos 

presa aos gélidos dogmas jurídicos. É sabido e consabido, que no limiar 

deste novo milênio, uma família se forma não por uma união de genes, mas 

por um impulso natural do amor fraterno. Ressalto, por fim, que se o afeto 

e a convivência íntima superou a falta de consanguinidade, não cabe à 

justiça desconstituir a paternidade socioafetiva que surgiu entre esse pai 

registral e essa filha, devendo o pedido inicial ser desacolhido. A 

improcedência do pedido de exoneração, neste caso, é mera 

consequência jurídica da rejeição do pedido inicial, em face da presença 

de fundamento para a prestação alimentícia, consoantes fundamentos 

antes lançados. Não foi em outro sentido a manifestação ministerial vertida 

no ID n. 26611583. Ante o exposto, em sintonia ao parecer ministerial, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, decidindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC. Condeno o 

autor no pagamento das custas, ficando, no entanto, suspensa a 

exigibilidade, eis que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 

Sem honorários ante a ausência de resistência ao pedido. Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 28 de 

fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003077-13.2020.8.11.0003
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003077-13.2020.8.11.0003 Vistos etc., Faculto a parte autora a emenda 

da exordial, a fim de esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, qual o 

período vivenciado a título de união estável (termo inicial e final), sobretudo 

diante da dissonância dos fatos narrados na peça de ingresso acerca da 

separação fática, se ocorrida há seis meses ou sessenta dias, a par de 

elucidar a dissipação do affectio maritalis, instruindo o feito, ainda, com 

cópia de sua certidão de nascimento ou casamento, bem como do 

requerido (atualizadas), eis que documentos indispensáveis à demanda, 

sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único e 330, IV, 

do CPC). Deveras, a apresentação das certidões de nascimento ou 

casamento dos supostos companheiros é requisito indispensável à 

propositura da ação de reconhecimento de união estável, notadamente por 

trata-se de uma ação de estado, assim entendida como a que se refere à 

determinada situação jurídica de alguém, in casu, o estado civil. Nesse 

sentido, em temática análoga, confira-se o disposto no art. 767, §9º, da 

CNGC do Foro Extrajudicial. Com efeito, não é demasiado assinalar que o 

instituto da união estável não ostenta apenas aspectos econômicos e para 

o reconhecimento da relação marital é necessário que o casal seja solteiro 

ou, sendo casado com outra pessoa, que esteja separado de fato, sendo 

imprescindível a prova sumária do estado civil dos envolvidos, 

especialmente porque a pretensão pode violar direitos de terceiros que 

sequer figuram na relação processual, colocando em xeque o princípio da 

segurança jurídica e os efeitos de eventual coisa julgada. Outrossim, no 

mesmo lapso, haverá de aportar ao feito os documentos comprobatórios 

das dívidas anunciadas na peça inicial (se sobre elas pretender a divisão), 

esclarecendo acerca da suposta inadimplência dos alugueis pleiteados, 

diante dos recibos acostados aos autos, bem como formular pedido 

meritório específico sobre a matéria, haja vista que na petição inicial deve 

vir retratada não só a causa de pedir, mas também o pedido, haja vista o 

Princípio de Congruência, segundo qual o Magistrado deve apreciar e 

julgar a lide nos limites do que foi postulado pela parte autora (artigos 141 

e 492 do Código de Processo Civil), sob pena de incorrer em inescusável 

sentença citra, extra ou ultra petita, passível de nulidade. Escoado o 

prazo, renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (REU)

 

Processo nº.: 1003264-21.2020.8.11.0003 Vistos etc., Faculto a parte 

autora a emenda da exordial, a fim de apresentar cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento, bem como do requerido (atualizadas), eis que 

documentos indispensáveis à demanda, sob pena de indeferimento da 

exordial (art. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). Deveras, a 

apresentação das certidões de nascimento ou casamento dos supostos 

companheiros é requisito indispensável à propositura da ação de 

reconhecimento de união estável, notadamente por trata-se de uma ação 

de estado, assim entendida como a que se refere à determinada situação 

jurídica de alguém, in casu, o estado civil. Nesse sentido, em temática 

análoga, confira-se o disposto no art. 767, §9º, da CNGC do Foro 

Extrajudicial. Com efeito, não é demasiado assinalar que o instituto da 

união estável não ostenta apenas aspectos econômicos e para o 

reconhecimento da relação marital é necessário que o casal seja solteiro 

ou, sendo casado com outra pessoa, que esteja separado de fato, sendo 

imprescindível a prova sumária do estado civil dos envolvidos, 

especialmente porque a pretensão pode violar direitos de terceiros que 

sequer figuram na relação processual, colocando em xeque o princípio da 

segurança jurídica e os efeitos de eventual coisa julgada. Outrossim, no 

mesmo lapso, haverá de aportar ao feito os documentos comprobatórios 

dos bens móveis descritos na peça inicial (se sobre eles pretender a 

divisão), sob pena de restar prejudicado exame da pretensa partilha. 

Escoado o prazo, renove-se a conclusão. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003265-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. M. D. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

KENYA CAMARGO DE CASTRO OAB - GO49067 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. F. D. S. S. (REU)

 

Processo: 1003265-06.2020.8.11.0003 Vistos etc. 01. De início, 

processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade processual. 02. 

Considerando que em se tratando de ação de exoneração de alimentos o 

valor da causa deve corresponder a uma anuidade da verba alimentar 

fixada em favor do alimentado, faculto à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a emenda à inicial, para adequar o valor da causa 

ao proveito econômico pretendido com a presente ação, sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, CPC). A propósito 

“EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ESPOSA QUE ENFRENTA PROBLEMAS 

DE SAÚDE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. VALOR DA CAUSA. 1. O dever de mútua 

assistência existente entre os cônjuges se materializa no encargo 

alimentar, quando existente a necessidade. 2. Não comprovada a 

substancial alteração do binômio possibilidade-necessidade, não tendo a 

alimentanda rendimentos suficientes e não se verificando a impossibilidade 

do alimentante de adimplir a obrigação, não procede o pleito exoneratório. 

3. O valor da causa é sempre certo e deve corresponder ao seu conteúdo 

econômico, aplicando-se o critério do art. 259, inc. VI, do CPC; havendo 

inobservância do critério legal para determinação do valor da causa, o 

julgador pode promover a correção de ofício. Recurso desprovido.” 

(Apelação Cível Nº 70009364209, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

08/09/2004). Em igual prazo e sob a mesma pena, deverá o demandante 

acostar aos autos cópia da sentença de mérito que fixou a obrigação 

alimentar que ora pretende-se exonerar, bem como certidão de 

nascimento do requerido, eis que documentos indispensáveis à 

propositura da demanda (art. 320, CPC). Ilustro: APELAÇÃO - Revisional 

de alimentos - Pai em face do filho - Extinção sem julgamento do mérito, 

com base no art. 267, I - Ausência de cópia da sentença que homologou o 

acordo celebrado entre as partes na ação de alimentos - Peça 

indispensável para o ajuizamento da presente ação posto que, sem a 

chancela judicial, o acordo não produz efeitos - Mantida a extinção do feito 

- Recurso improvido. (TJSP, Apelação com Revisão n° 574.247.4/3-00, rel. 

Egidio Giacoia, j. em 18.11.2008). Ainda, apenas para não passar em 

branco, registro que em se tratando de exoneração de verba alimentar 

fixada em caráter provisório, com sentença terminativa (sem resolução do 

mérito), a medida comportaria mera expedição de oficio no processo de 

origem, se for o caso. Intime-se o requerente, por seu procurador. Após, 

com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006067-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006067-45.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” ajuizado por Djulia R. F. R. e Andressa F. R., representadas por 

sua genitora Sra. Alzira S. F., em face de Rodrigo de S. R., todos 

devidamente qualificados nos autos, em síntese, objetivando o 

recebimento dos alimentos vencidos e inadimplidos referente aos meses 

de maio/junho/julho de 2018, bem como daqueles que vencerem no curso 

do processo, sob o rito da coerção pessoal. Entre um ato e outro do 

processo, efetivada a prisão civil do devedor após regular marcha 

processual, o executado apresentou o comprovante de depósito judicial 

do montante devido (ID 29727205). É o relatório. Decido. A par da noticia 

do pagamento integral do débito vindicado nesses autos, DECLARO 

EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas 

objeto da presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 

924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

soltura, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem custas e 

honorários, ante a gratuidade da Justiça, restando concedido ao 

executado a r. benesse. Considerando os dados bancários fornecidos na 

inicial, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Preclusa a via recursal e promovida às anotações 

pertinentes, arquivem-se os autos. Notifique-se o Ministério Público. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 02 de março de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014140-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. M. (REQUERIDO)

 

Vista à parte autora do Laudo DNA id. 29780842, para que se manifeste 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015714-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora 

para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, no prazo legal; bem 

como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, conforme determinado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 355527 Nr: 10554-32.2005.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSPODSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA 

- OAB:3497-A/MT

 Vistos etc., Deixo de receber a pretensão manejada à fl. 191, por 

ausência de interesse processual.(...)Logo, denota-se que não há 

obrigação de fazer pendente a ser efetivada por qualquer das partes em 

relação ao ajuste efetivado, por ausência de expressa menção acerca de 

obrigação futura ou concomitante a ser cumprida.No mais, inexiste nos 

autos o contrato social constitutivo da empresa (ou Estatuto), a fim de 

demonstrar o processo de alteração/substituição/cessão dos sócios e 

quotas. Além disso, a teor do art. 1.054 do CC, em caso de omissão no 

contrato, poderá, sem qualquer, empecilho, ceder suas cotas 

integralmente a quem seja sócio. Sem embargo, poderá, ainda, a 

interessada diligenciar perante os órgãos competentes e formalizar a sua 

retirada da sociedade, enquanto legitimada ativa para tanto, e conforme 

manifestação de vontade homologada judicialmente (fls. 102/105 e 

111/113) e, desde que, em harmonia as regras estipuladas no ato 

constitutivo e/ou suas eventuais alterações contratuais, não podendo 

eventuais débitos tributários servir de impedimento para obrigar a sócia 

minoritária a permanecer vinculada a sociedade da qual, consoante 

vontade exteriorizada pelas partes quando da dissolução do vínculo 

matrimonial, que já não possui mais cotas (CC, art. 1.029 c.c art. 

1.032).Cabe registrar, outrossim, que não houve a comprovação de que a 

r. tentativa foi obstada. Doravante, assinalo que a pretensão velada em 

nada é atrelada ao direito emergido a jurisdição de família, competindo a 

interessada buscar a tutela de seu direito, querendo, em ação autônoma 

perante a jurisdição cível comum.Por fim, quanto ao pedido derradeiro, 

entendo que o mesmo refere-se a questão alheia aos presentes autos, 
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vez que menciona a necessidade de regularização de pendências 

atinentes ao registro de formal de partilha do falecido Francisco de Assis 

Ferreira Campos.Se nada requerido no prazo de 05 (cinco) dias, tornem 

os autos ao arquivo.Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 438311 Nr: 6978-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INRDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, MARIA APARECIDA FRAZÃO ZUNTA - OAB:4055/MT, 

RICARDO ALEXANDRE VIANA - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando-se a inexistência de saldo apurado junto a instituição 

financeira Caixa Econômica Federal através da pesquisa lançada às fls. 

693/694 e, já estando esgotada a prestação jurisdicional então invocada, 

deixo de conhecer o pedido manejado à fl. 1.049, podendo a interessada 

manejar sua pretensão via autônoma e adequada, demonstrando-se a 

disponibilidade hodierna de eventual quantum em nome do de cujus.

De mais a mais, resta esvaziada a prestação jurisdicional em razão da 

sentença exarada às fls. 993/994 e chancelada pelo órgão ad quem às 

fls. 1.031/1.036, acobertada pelo manto da preclusão recursal, consoante 

certidão lançada à fl. 1.037, estando superada, portanto, a possibilidade 

de reabertura do procedimento findo para finalidade diversa daquele 

encetada.

 Aliás, como bem ensina Vicente Greco Filho in Direito Processual Civil 

Brasileiro, 2° Volume, Ed. Saraiva, 12ª edição, p. 241, in verbis: 'Com a 

sentença se esgota a atividade do juiz, o qual não mais poderá modificar a 

prestação jurisdicional dada, retratando-se, ainda que razões posteriores 

possam, até, demonstrar a injustiça da decisão. Somente por meio do 

recurso pode a parte obter o reexame da causa' (sic).

Com a expedição do quanto necessário aos interessados, remeta-se o 

feito ao arquivo com as cautelas de praxe.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2020.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 434674 Nr: 3340-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO ANTONIO DE SOUZA, 

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA 

SILVA, GUIOMAR RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/OAB, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - 

OAB:MT/11.464, PRYSCILLA RODRIGUES - OAB:22369/O, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, ROSSILENE 

BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:/MT 5.183, ROSSILENE 

BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT, WELITON W GARCIA 

- OAB:MT/12.458, WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458/O

 Vistos.

 A teor do oficio de fl. 416, intime-se o inventariante para dar regular 

andamento ao processo (via seu patrono), praticando os atos que lhe 

competir (trazer aos autos a integralidade dos documentos mencionados 

no decisum de fl. 337/338), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 410506 Nr: 6533-08.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC, DC, IEFOIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ - 

OAB:13620/B, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdirene Jesus de Souza - 

OAB:MT 18.465

 Vistos etc.,

1. A par do quando vindicado derradeiramente pela exequente e 

considerando a certidão negativa lavrada pelo Sr. Meirinho (fl. 545), 

expeça-se novel mandado de intimação, observando o endereço 

declinado à fl. 532, consoante determinado à fl. 541, item “III”.

Faculto à parte exequente a apresentação de cálculo atualizado do débito 

em 05 (dias).

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação do demando, intime-se a 

parte exequente, via causídico para, no prazo legal requerer o que de 

direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 3252-10.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BARBOSA AJALA - 

OAB:26847, FABRICIO MIGUEL CORREA -PROCURADOR GERAL - 

OAB:MT/9762 - A, LIDIANY SILVA NUNES - OAB:19877/O, LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos etc.,

Intime-se a exequente, via publicação oficial, para no prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente a decisão de fl. 387, eis que 

derradeira petição não atende aos comandos exarados (CPC, art. 485, IV).

Às providências.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280302 Nr: 3814-97.2001.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) AUTOR (A) PARA , NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PROVIDENCIAR A EXTRAÇÃO DAS CÓPIAS DESCRITAS 

NOS EXPEDIENTES FLS. 276 e 277, BEM COMO PARA RECOLHER DUAS 

GUIAS PELA EXPEDIÇÃO DA CARTA E FORMAL (UMA FOLHA), ALÉM DE 

GUIAS PELAS AUTENTICAÇÕES EM IGUAL NÚMERO DE CÓPIAS 

EXTRAÍDAS PARA CADA DOCUMENTO PEÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451571 Nr: 6750-46.2011.811.0003
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FENELON ALVES VARJÃO, 

ESPÓLIO DE EDUVIGES ALVES VARJÃO, MARIO LUIZ VARJAO CABRAL, 

GILDETE VARJÃODE GODOI, SIMONE VARJÃO CABRAL, BEATRIZ 

VARJÃO DE SOUZA CUNHA, MARIA HELENA VARJÃO CABRAL, MIGUEL 

HELENA VARJÃO CABRAL, FENELON ALVES VARJÃO JUNIOR, 

GIOVANA ALVES VARJÃO, GIVONILDES ALVES VARJÃO, MARIA 

ABADIA VARJÃO AZAMBUJA, REGINA ZAVA VARJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103, AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) PATRONO(A) DO CESSIONÁRIO IDELMO CARLOS 

CRESPILHO, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS COMPARECER A 

SECRETÁRIA DA 2° VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831804 Nr: 6226-73.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSSR, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo. Prazo para andamento do 

processo: 30 (TRINTA).Nome do intimando:ELIANE SOARES DOS 

SANTOS, CPF: 016.324.831-14, RG: 1549250-8,Filiação: Marina Soares 

Magalhaes, data de nascimento: 10/12/1979, brasileiro (a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro (a), serviços gerais, Endereço: Rua Joaquim 

Novaes, N° 1013, Bairro: Jardim Ipe, Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 

78700000.Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 882756 Nr: 11212-36.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito encartado à fl. 61, determinando a suspensão do processo 

pelo prazo vindicado.

Aguarde-se em arquivo provisório.

Com o decurso do prazo de suspensão, sem manifestação, determino que 

se certifique nos autos e intime-se a autoa para manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744279 Nr: 4528-03.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERADN, MDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo.Prazo para andamento do 

processo: 30 (TRINTA).Nome do intimando:MARIA DE LOURDES ALVES, 

CPF: 534.494.951-00, RG: 2201380, Filiação: Maria Docelina Alves e João 

Alves, data de nascimento: 25/06/1961, brasileiro (a), natural de 

Clevelandia-PR, casado (a), do lar, telefone 66 9651-5994, Endereço: Rua 

Oscar Martins, N° 285, Bairro: Vila Operária, Cidade: Rondonópolis-MT, 

CEP: 78700000.Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745021 Nr: 4969-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESINHA GIACOMAZZI OU TOMAZELLI, 

GUILHERME GIACOMAZZI, RAFAEL LUIZ GIACOMAZZI, MARIA 

TERESINHA GIACOMAZZI OU TOMAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ GIACOMAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. RENOVE-SE a expedição de carta precatória à comarca de 

CHAPECÓ-SC, tendo por escopo o quanto delimitado às fls. 123, em 

observância as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT NBR 14653-1:2001).

 Deixo de isentar a parte interessada do custeio das despesas com 

distribuição da missiva, sobretudo tendo em vista que deixou de 

acompanhar e peticionar de forma diligente perante o respectivo juízo que 

veio a proceder a devolução.

 Acaso o Sr. Oficial de Justiça da unidade deprecada venha a informar a 

impossibilidade no cumprimento do ato deprecado, impõe-se a nomeação 

de perito avaliador pelo juízo deprecado, cujas despesas deverão ser 

arcadas pelo interessado, sob pena de extinção.

 2. Sem prejuízo, renove-se a intimação da inventariante para que se digne 

em cumprir integralmente o comando lançado às fls. 139, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

3. Oportunamente, abra-se vista ao ente estatal.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737504 Nr: 352-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS, SPDS, CPD, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT10691 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do inventariante para no prazo de 5(cinco) dias, 

comparecer na secretaria da 2° Vara de Família e Sucessões, para retirar 

o formal de partilha expedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755177 Nr: 10401-81.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKP, KCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helenice Beatriz Luersen 

Pereira Duarte - OAB:37.427 SC

 CERTIFICO que não foi expedido ofício à CAIXA, tendo em vista que a 

informação de bloqueio prestada às fls. 53/54verso se refere aos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 172 de 545



10399-14.2014.811.0003 - código 755175, onde foi expedido ofício 

7/2020, em 17 de janeiro de 2020, determinando a transferência dos 

valores bloqueados em favor da parte exequente. CERTIFICO, ainda, que o 

Alvará Eletrônico TJMT foi expedido com numeração 591451-5, podendo 

ser acompanhado publicamente através do endereço eletrônico do portal 

TJMT.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009164-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OLÍMPIA-SP (DEPRECANTE)

FRANCISCO EDUARDO AUGUSTO SILVA (REQUERENTE)

ANA HELENA PRASSE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARTIN AMIN JUNIOR OAB - SP380272 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO AUGUSTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009164-65.2020.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009163-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERVANI HONORIO MENDES VAROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009163-80.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a proximidade da audiência 

designada no juízo deprecante. Após, devolva-se a origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 2 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009389-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA FERRARI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009389-85.2020.8.11.0041 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, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. 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). 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”. Às 

providências. Cuiabá, 2 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009326-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON SIMONETO OAB - RO7890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009326-60.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a proximidade da audiência 

designada no juízo deprecante. Após, devolva-se a origem mediante a 

adoção das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 2 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009346-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009346-51.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se a 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 2 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034919-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA PEREIRA OAB - SP182585 (ADVOGADO(A))

FABIO IZIQUE CHEBABI OAB - SP184668-O (ADVOGADO(A))

JULIANO DI PIETRO OAB - SP183410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFFERSON PRADO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034919-28.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 23838866, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou o seu cumprimento. Portanto, oficie-se 

à Central de Mandados ordenando que o meirinho promova o cumprimento 

do referido mandado e sua devolução em 05 (cinco) dias, sob pena da 

adoção das medidas disciplinares pertinentes. Uma vez cumprido o ato 

deprecado, devolva-se à origem, observando as formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032750-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON LUIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

MANOEL DA GRACA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON LUIS DE CARVALHO OAB - SP227089 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1032750-68.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação id. 24621980, 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. Consigno que o advogado da parte interessada deverá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 173 de 545



apresentar nos autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial 

de justiça, uma vez que não é beneficiária da gratuidade da justiça. Cópia 

desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009434-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CÉZAR DOS SANTOS CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CORREIA DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009434-89.2020.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058462-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MAHARA YAMAGUTI OAB - PR95629 (ADVOGADO(A))

SAMARA BARBOSA VARGAS OAB - 045.680.761-61 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. 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 autora para em 05 (cinco) dias se manifestar 

acerca da certidão de id. 28751502, nos termos do despacho de id. 

29761832. Cuiabá, 2 de março de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa 

Analista Judiciário Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001654-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000592-74.2019.8.11.0003. AUTOR(A): ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO 

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 15 dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1003261-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES FRANCO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). DEFIRO o benefício da 

gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010286-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. VISTO. Conforme determinado na sentença, o percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o 

juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”. Assim, o Município de Rondonópolis, ora vencido, é o 
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responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se o 

requerido para que pague os honorários periciais, através de depósito 

judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Efetuado, intime-se o 

perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos 

autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser 

intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 

30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos 

quesitos acostados aos autos. Converto o processo de conhecimento em 

liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão 

do tipo do processo para liquidação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 10/7/19 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005355-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WUTKE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. O executado informou que honrou a obrigação. Intimado, o 

exequente não se manifestou sobre a noticia do pagamento do débito. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. O exequente não impugnou a informação de 

que o débito foi quitado. 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. Cancele-se as penhoras de bens 

da executada. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO 

BARROS TJMT 12/02/2020 • 10h 51' 02'' • 09:53 Restrições Designações 

Você está em: RENAJUD Retirar Restrições Retirar Restrições RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 12/02/2020 - 10:51:02 Comprovante de Remoção de 

Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA Nro do Processo 

10053558920178110003 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA Juiz Retirada 

FRANCISCO ROGERIO BARROS Para  o  p rocesso : 

10053558920178110003 Órgão Judiciário : RONDONOPOLIS PRIMEIRA 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA Restrições Retiradas: 1 

Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição QBW2844 MT FIAT/PALIO FIRE WAY WUTKE E CIA LTDA ME 

CIRCULACAO 29/04/2019 Imprimir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, Quadra 

1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário 

EJUBY.ROGERIO quarta-feira, 12/02/2020 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Ordens 

Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 

20190003089942 Número do Processo: 1005355-89.2017.8.11.0003 

Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz 

Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: 

Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes 

de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. 09.001.356/0001-14 - WUTKE & CIA 

LTDA Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

21/04/2019 18:35 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 173.145,63 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 1.085,60 1.085,60 

23/04/2019 04:13 12/02/2020 10:47:34 Desb. Valor Francisco Rogerio 

Barros 1.085,60 Não enviada - - Não Respostas Não há não-resposta 

para este réu/executado

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005085-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins de direito, que a exceção de 

pré-executividade apresentada no ID 9760770 foi analisada pelo ID 

15909926, não tendo outra exceção para analisar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008342-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISALVA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. Em razão da decisão de Id. 29638083 e do fato do recurso de 

apelação ter sido analisado pela TURMA RECURSAL, remetam-se os autos 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007623-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO COM E IMPORTACAO DE PAPEIS E PROD ELETRONICOS LTD 

(EXECUTADO)

ALOISIO SOUZA DE JESUS E CRUZ (EXECUTADO)

ELAERCIA SOUZA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007623-48.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VISAO COM E IMPORTACAO DE PAPEIS E PROD 

ELETRONICOS LTD, ALOISIO SOUZA DE JESUS E CRUZ, ELAERCIA 

SOUZA LOPES VISTO O ESTADO DE MATO GROSSO informa que o 

quadro societário da empresa executada foi alterado em função do 
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cumprimento de decisão judicial e do deferimento de requerimentos 

administrativos. Assim, requereu a DESISTENCIA PARCIAL da presente 

ação em face de ALEXANDRE MARIO DOS ANJOS CPF n° 319.278.401.63, 

sem ônus para as partes. Diante do requerimento do exequente, DEFIRO o 

pedido de desistência da ação em relação ao executado ALEXANDRE 

MARIO DOS ANJOS, sem ônus para as partes. Cancele-se, imediatamente, 

o “R.6/31.781 – prenotação nº 149.524 em 03/09/2004”, auto de penhora 

de 23 de agosto de 2004, extraído dos autos nº 501/1999, numeração 

única nº 5593-34.1994.811.0003, código 10068. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013776-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1013776-34.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME VISTO. 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME ajuizou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, alegando que o 

crédito foi constituído em definitivo em 18 de maio de 2012 e prescreveu 

em 18/05/2017, sendo que na data do ajuizamento da presente ação, 

21/12/2018, o crédito estava prescrito. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. No caso 

dos autos, a execução foi proposta em 21 de dezembro de 2018, após a 

vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi em 07 de 

janeiro de 2019. As CDA 413/2018, dá conta de que os créditos sob 

execução foram constituídos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 

15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, ou seja, 

nas datas de vencimento da obrigação de pagamento do imposto, 

circunstância que, por si só, evidencia o implemento da prescrição direta 

dos créditos tributários, ante o transcurso de mais de 05 (cinco) anos 

entre a sua constituição definitiva e a dada propositura da ação executiva 

(dezembro/2018). Estabelece o art. 174, caput, do CTN: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. Em relação ao ISSQN, o prazo 

prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da 

obrigação tributária, estipulado administrativamente. Essa é a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREMISSA 

EQUIVOCADA. NULIDADE. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a 

constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do 

executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida 

ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não 

pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. 

Precedentes. 2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de 

que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito 

em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova 

análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição 

pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito 

deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da 

remessa necessária. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 

1426354/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME em face da FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, e declaro a prescrição dos 

créditos tributários vencidos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 

15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, referente a 

CDA 413/2018. Condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) 

sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da 

Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da 

intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento 

de sentença. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o exequente. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012959-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCINO LAZARO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012959-67.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: NERCINO LAZARO RODRIGUES VISTO. O Espólio de 

NERCINO LAZARO RODRIGUES apresentou exceção de pré-executividade 

na execução promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegado, em 

síntese, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, pois na época da propositura da ação 

(29/11/2018), o devedor já era falecido, cujo óbito ocorreu em 26/10/2012. 

Intimado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sustentou que a exceção de 

pré-executividade não merece prosperar, uma que a Municipalidade 

aplicou, simplesmente, a disposição da legislação em vigor. É o relatório. 

Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

executada faleceu em 26 de outubro de 2012, e a presente execução 

fiscal fora proposta em 29 de novembro de 2018. Assim, quando da 

propositura da execução fiscal, o executado já havia falecido. O 

redirecionamento da execução fiscal só pode ocorrer se a ação de 

execução fiscal tiver sido proposta, inicialmente, de forma correta. Se o 

devedor já se encontrava falecido no ajuizamento da ação de execução, a 

cobrança deveria ter sido já apresentada contra o espólio, e não contra o 

executado. A ação iniciada contra devedor, com citação válida, pode ser 

redirecionada ao espólio se a morte ocorre durante o processo de 

execução. Mas se a morte antecede a execução, como no caso, não se 

pode falar em substituição da certidão de dívida ativa. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido.(STJ - AgRg no AREsp: 555204 SC 2014/0186380-1, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2014).” Assim, 

impõe-se a extinção do feito, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com 

essas considerações, acolho o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade apresentada pelo espólio de NERCINO LAZARO 

RODRIGUES, e JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condeno o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente 

correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor 

dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta 

de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. 

RONDONÓPOLIS, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004005-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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NATALICIO AMORO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição de Id. 29317848. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008604-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1008604-77.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que foi deferida a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora e, para tanto, 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maço de 

2020, às 14hrs. A autora apresentou o rol das testemunhas que pretende 

ouvir, no total de 6 (seis), e informou que a sua testemunha mais essencial 

(Eduardo Branco Ayala) não poderá comparecer à solenidade marcada 

para o dia 11 de maço de 2020, às 14hrs, haja vista que deverá participar 

de uma audiência no Estado do Rio Grande do Sul, na data de 10/03/2020, 

relativa ao Processo de nº 0013051-25.2014.8.21.0003, em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada/RS, que já estava 

designada desde o dia 14/11/2019. Ao final, requereu a redesignação da 

audiência, em razão da impossibilidade de deslocamento da testemunha 

entre as comarcas em tempo hábil (Id. 29109690). O requerido concordou 

com o adiamento da audiência (Id. 29689669). Em que pese à anuência da 

parte requerida com o pedido de redesignação da audiência, entendo que 

tal pleito deve ser indeferido. A parte autora alegou que o Sr. Eduardo 

Branco Ayala é a sua testemunha mais essencial, mas deixou de declinar 

a qualificação desta, conforme previsto no artigo 450 do CPC. Além disso, 

sequer mencionou os motivos da mencionada testemunha ser 

indispensável. Na hipótese, foram arroladas 9 (nove) testemunhas, sendo 

6 (seis) da parte autora e 3 (três) da parte ré. O fato de uma única 

testemunha, de um total de 9 (nove), estar impossibilitada de comparecer à 

audiência designada não se revela suficiente para impor a redesignação 

do ato. Como sabido, durante a realização da audiência de instrução, caso 

a parte insista na oitiva da testemunha que não pôde ser ouvida naquele 

ato, o magistrado poderá designar outra data para ouvir tal testemunha. 

Assim, com vistas a resguardar a razoável duração do processo, 

INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência formulado pela parte 

autora. Requisitem-se e intimem-se os servidores públicos indicados como 

testemunhas pelas partes (Id. 29109690 e 29260625). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758165 Nr: 12228-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE, MILKA CORSINO 

PARMEJANE, DEUSINA RODRIGUES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 8956-24.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ESTOLANO DE SOUZA, LAFAIETE 

GOMES PINTO FILHO, ANTONIO MOACIR GONCALVES, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:PROCURADOR, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 

7.206 - B, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, PEDRO 

PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 VISTO

1. Informe-se ao executado LAFAIETE GOMES PINTO FILHO que sua 

proposta de acordo não foi aceita pelo Ministério Público (fls. 1193/1194).

2. Transfira os valores bloqueados nos auto para a conta única.

3. Expeça-se mandado de avaliação dos veículos penhorados nas página 

1138 e 1140.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 444-52.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. & S. COMERCIO DE PARAFUSO LTDA, 

ODILON NATAL NOGUEIRA, DIRCE ROQUE DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão Fábio de Medeiros 

Costa - OAB:46038

 Intimar o patrono da parte executada ODILON NATAL NOGUEIRA, advº 

João Fábio de Medeiros Costa, OAB/GO 46038, para tomar ciência do 

conteúdo do extrato da Conta Única, de fls. 208/209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428588 Nr: 10692-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURACY MARQUES DA SILVA, JOAO SILVINO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, advº. EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS, OAB/MT11134, Para tomar ciência da certidão do trânsito em 

julgado da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374127 Nr: 2541-10.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DURAN FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:3035

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

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

 Intimar a (o) patrona(o) da parte executada, advº JOAO ROBERTO 

ZILIANI, OAB/MT 644, para tomar ciência de que os autos retornam em 

cartório, e no prazo de 05 ( cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 385316 Nr: 13430-23.2006.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, JOSE 

CARLOS ARAUJO, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 . 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 a tese da 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 por JOSÉ CARLOS DE 

ARAÚJO.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, sexta-feira, 28 de fevereiro 

de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447420 Nr: 2599-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E 

MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do executado DUILIO PIATO JUNIOR, OAB/MT 3719, para 

efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de R$ 

600,13 (sesicentos reais e treze centavos), no prazo de (15) quinze dias, 

sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718609 Nr: 14076-23.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLICORP TRADING E COMERCIO EXTERIOR 

S/A, CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI, FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIO PEDRO BERNARDI - 

OAB:27647, VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - OAB:/MT 4501

 Intimar o(s) patrono(s) da parte()s requerida), ALLICORP TRADING E 

COMÉRCIO EXTERIOR S.A., advº VICTOR HUMBERTO DA SILVA 

MAIZMAN, OAB/MT 4504, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823324 Nr: 4078-89.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIUCE MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) RAFAELLA GOMES 

FAVRETO VIEIRA, OAB/MT 19384, para tomar ciência da certidão do 

transito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864091 Nr: 4582-61.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E TRANSPORTES LTDA ME, MANOEL 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte embargante M E TRANSPORTES LTDA, 

advº VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, OAB/MT 11230-B, para efetuar o 

pagamento no prazo de quinze dias, de honorários de advogado de dez 

por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930740 Nr: 5060-98.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, ORLANDO 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(aRUBSON PEREIRA 

GUIMARAES, OAB/MT 18839, para manifestar-se acerca da petição de fls 

45/50

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802309 Nr: 15308-65.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ATENÇÃO REUMATO OFTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 bem como a ocorrência de contradição, pois não foi reconhecida a pratica 

de litigância de má-fé por parte do autor, já que procedeu de modo 

temerário e provocou incidente manifestamente infundado.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. No 

caso em debate, todas as teses das partes foram abordadas. Basta ler a 

sentença e nada mais.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 por CENTRO DE ATENÇÃO 

REUMATO-OFTALMOLOGICA LTDA.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774348 Nr: 4040-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITORINO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 28 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805019 Nr: 16311-55.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA MARIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por CELIA MARIA 

DA SILVA PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806644 Nr: 16903-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILDECY DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por GILDECY DA 

SILVA OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Apoio dos Serviços 

de Saúde - SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 808835 Nr: 17601-08.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ALESSANDO 

BATISTA DE ARAÚJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de 

fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor 

zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788142 Nr: 9487-80.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, KAROLINA CURADO 

COPPOLIA ZANOTTO, GEORGIA ZANOTTO, CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Juliana Ferreira Quinteiro de 

Almeida - OAB:15865, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:10081/O

 .Assim, os argumentos levantados pelo embargante não se enquadram 

entre as hipóteses previstas para se interpor embargos de declaração, 

tendo em vista que argumenta contradição da decisão com outros 

julgados.Frise-se que os embargos de declaração somente são cabíveis 

nas hipóteses de contradição interna do julgado, o que não é o caso dos 

autos.Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração 

apresentados por GEORGIA ZANOTTO.Intime-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789662 Nr: 10108-77.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, 

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA, TERESINHA DA COSTA BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT, RAUL 

ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) REQUERIDA, advº(ª) RAUL ASTUTTI 

DELGADO, OAB/MT 6682 , para tomar ciência de que o presente feito foi 

integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, conforme 

comprovante de fls. retro, sob nº 1003131-76.2020.811.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793448 Nr: 11639-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LETICIA BONFANTI ARBUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANA LETÍCIA 

BONFANTI ARBUES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Analista Desenv. Econ 

Social, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos 

a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783398 Nr: 7542-58.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERVERTON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY APARECIDA CEZARETO 

- OAB:20054/O, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO, OAB/MT 20054, para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar 

em juízo a outra metade do valor dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 759437 Nr: 13035-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE MORAIS DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 28 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741243 Nr: 2834-96.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA, VALDELICE 

GONÇALVES DAS NEVES, ZULMIRA MARIA DOS SANTOS, ELIZETE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, DULCINEIA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) GILMAR ANTÔNIO 

DAMIN, OAB/MT 8.111, para tomar ciência do Alvara Eletrônico expedido 

sob nº 589946-P , referente devolução dos valores depositados na conta 

judicial pelas autoras.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713922 Nr: 9071-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOUDEANA MARQUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 

OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LOUDEANA 

MARQUES MACHADO e ORESTES MIRAGLIA CARVALHO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesta data, foi realizado o cálculo de atualização dos valores pelo Sistema 

de Requisição de Pagamentos – SRP, do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Gross, cujos cálculos acompanham esta decisão.

Como os valores devidos (R$ 28.200,62) ultrapassam o valor bloqueado 

atualizado (R$ 24.155,33), DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 4.045,29 (quatro mil, quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial.

Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por meio de 

remessa dos autos.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso em face desta 

decisão, expeça-se alvará em favor de LOUDEANA MARQUES 

MACHADO, no valor de R$ 26.727,74 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e 

sete reais e setenta e quatro centavos); bem como, em favor de ORESTES 

MIRAGLIA CARVALHO, no valor de R$ 1.472,88 (um mil, quatrocentos e 

setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736304 Nr: 15672-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARISA MACHADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº Chernenko do Nascimento 

Coutinho, OAB/MT17553-O, para, em 15 dias, recolher o valor das custas 

referente a execução de honorários, sob pena de indeferimento do 

pedido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 761503 Nr: 14244-54.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA AUGUSTA CAMPIOLO LANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACACIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de CRISTINA AUGUSTA 

CAMPIOLO LANDI.

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II do 

CPC (fls.108).

 É o relatório.

Decido.

Conforme informado pela exequente, o executado efetuou o pagamento da 

obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Custas pelo executado. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se 
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os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, devendo a Escrivania 

lançar o andamento 626.

P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012959-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCINO LAZARO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012959-67.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: NERCINO LAZARO RODRIGUES VISTO. O Espólio de 

NERCINO LAZARO RODRIGUES apresentou exceção de pré-executividade 

na execução promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegado, em 

síntese, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, pois na época da propositura da ação 

(29/11/2018), o devedor já era falecido, cujo óbito ocorreu em 26/10/2012. 

Intimado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sustentou que a exceção de 

pré-executividade não merece prosperar, uma que a Municipalidade 

aplicou, simplesmente, a disposição da legislação em vigor. É o relatório. 

Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte 

executada faleceu em 26 de outubro de 2012, e a presente execução 

fiscal fora proposta em 29 de novembro de 2018. Assim, quando da 

propositura da execução fiscal, o executado já havia falecido. O 

redirecionamento da execução fiscal só pode ocorrer se a ação de 

execução fiscal tiver sido proposta, inicialmente, de forma correta. Se o 

devedor já se encontrava falecido no ajuizamento da ação de execução, a 

cobrança deveria ter sido já apresentada contra o espólio, e não contra o 

executado. A ação iniciada contra devedor, com citação válida, pode ser 

redirecionada ao espólio se a morte ocorre durante o processo de 

execução. Mas se a morte antecede a execução, como no caso, não se 

pode falar em substituição da certidão de dívida ativa. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA 

DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O 

ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida 

ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 

correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito 

passivo da execução" (Súmula 392/STJ). 2. O redirecionamento da 

execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do 

contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos 

da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já 

falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a 

legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não 

provido.(STJ - AgRg no AREsp: 555204 SC 2014/0186380-1, Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2014, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2014).” Assim, 

impõe-se a extinção do feito, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Com 

essas considerações, acolho o pedido formulado na exceção de 

pré-executividade apresentada pelo espólio de NERCINO LAZARO 

RODRIGUES, e JULGO extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condeno o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente 

correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do 

ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor 

dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta 

de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. Sem custas, em 

face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente. 

RONDONÓPOLIS, 29 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013776-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1013776-34.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - ME VISTO. 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME ajuizou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, alegando que o 

crédito foi constituído em definitivo em 18 de maio de 2012 e prescreveu 

em 18/05/2017, sendo que na data do ajuizamento da presente ação, 

21/12/2018, o crédito estava prescrito. A Fazenda Pública Municipal 

ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade, refutando todos 

os argumentos levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. No caso 

dos autos, a execução foi proposta em 21 de dezembro de 2018, após a 

vigência da Lei Complementar nº 118/2005. O despacho inicial foi em 07 de 

janeiro de 2019. As CDA 413/2018, dá conta de que os créditos sob 

execução foram constituídos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 

15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, ou seja, 

nas datas de vencimento da obrigação de pagamento do imposto, 

circunstância que, por si só, evidencia o implemento da prescrição direta 

dos créditos tributários, ante o transcurso de mais de 05 (cinco) anos 

entre a sua constituição definitiva e a dada propositura da ação executiva 

(dezembro/2018). Estabelece o art. 174, caput, do CTN: “Art. 174. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da data da sua constituição definitiva”. Em relação ao ISSQN, o prazo 

prescricional de cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da 

obrigação tributária, estipulado administrativamente. Essa é a orientação 

do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO 

INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREMISSA 

EQUIVOCADA. NULIDADE. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a 

constituição definitiva do crédito se efetiva com a notificação do 

executado para o pagamento do valor, e não com a inscrição em dívida 

ativa, de modo que o termo inicial da prescrição ocorre a partir do não 

pagamento da dívida no prazo estipulado administrativamente. 

Precedentes. 2. O Tribunal a quo partiu da premissa jurídica equivocada de 

que a constituição do crédito tributário ocorreu com a inscrição do débito 

em dívida ativa, tornando nulo o entendimento firmado e ensejando nova 

análise da matéria, de modo que a tese de que a interrupção da prescrição 

pelo despacho ou pela citação retroage à data do ajuizamento de feito 

deverá ser analisada por aquela Corte por ocasião do novo exame da 

remessa necessária. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 

1426354/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Posto isso, julgo procedente o 

pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por 

MERCESCANIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME em face da FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, e declaro a prescrição dos 

créditos tributários vencidos em 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 

15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, referente a 

CDA 413/2018. Condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil. Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) 

sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da 

Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da 

intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento 

de sentença. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, que favorece o exequente. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 1 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007433-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS RONDONOPOLIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1007433-56.2017.8.11.0003 VISTO. A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qualidade de curadora 

especial de SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS RONDONOPOLIS LTDA - 

ME, ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução 

Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, alegando nulidade 

da citação, pois não foram esgotadas todas as formas de localização 

pessoal do executado. A Fazenda Pública Municipal ofereceu impugnação 

à exceção de pré-executividade, refutando todos os argumentos 

levantados pela excipiente. É o relatório. Decido. As alegações do 

executado não merecem prosperar. Na execução fiscal a citação deve 

observar o disposto no art. 8º da LEF, devendo ser realizada pelo Correio 

e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça ou 

por edital. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: SEGUNDO 

O ART. 8º DA LEI 6.830/30, A CITAÇÃO POR EDITAL, NA EXECUÇÃO 

FISCAL, SOMENTE É CABÍVEL QUANDO NÃO EXITOSAS AS OUTRAS 

MODALIDADES DE CITAÇÃO ALI PREVISTAS: A CITAÇÃO POR CORREIO 

E A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DE AMBAS AS 

TURMAS DO STJ (RESP. 1103050 BA, REL. MINISTRO TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 25/03/2009, DJE 

06/04/2009). TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO 

CONSIGNOU A EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg nos EREsp 756.911/SC (Rel. Min. 

Castro Meira, DJ de 3/12/2007), deixou consignado na ementa que, "na 

execução fiscal, nos termos do art. 8º e incisos da Lei 6.830/80, a citação 

do devedor por edital é possível após o esgotamento de todos os meios 

possíveis à sua localização. Ou seja, apenas quando não lograr êxito na 

via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, 

fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital". 2. No presente 

caso, tendo o Tribunal de origem decidido que não ficou demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para se localizar a executada, para se 

chegar a uma conclusão em sentido diverso, esta Corte Superior teria 

necessariamente de reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o 

que lhe é vedado, consoante enuncia a Súmula 7/STJ. (...) 4. Agravo 

regimental não provido. (AGRG NO RESP 1096510 / BA, RELATOR 

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJE 24/06/2009). 

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada. Além disso, 

foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos 

mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado. 

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de 

justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, 

da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio 

para a sua localização. Posto isso, INDEFIRO os pedidos formulados na 

exceção de pré-executividade acima identificada. Incabível o arbitramento 

de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Transfira o valor bloqueado nos autos para a conta do exequente, 

mediante alvará. Cumpra-se. Rondonópolis, domingo, 1 de março de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005072-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARRETOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal em que a 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS move em face de 

JOSÉ BARRETOS DE LIMA. As partes entabularam o acordo e requereu a 

sua homologação. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Desta forma, o 

acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará 

como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. Desta forma, 

verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. In casu, constato que o acordo 

celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma 

irregularidade na avença apresentada em juízo. Por esta razão, 

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo executado. Transfira o valor penhorado nos 

autos para a conta do exequente. P. R. I. C. Rondonópolis, 28/2/2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de 

Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sexta-feira, 28/02/2020 

Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | 

Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores com ações selecionadas 

(Transferências, Desbloqueios, Reiteração de Não Respostas) Os valores 

apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações 

financeiras e/ou a incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Situação da Solicitação: Aguardando respostas das Instituições 

Financeiras As Instituições Financeiras cumprirão as ordens judiciais 

disponibilizadas, gerarão o arquivo de resposta e o enviarão ao Bacen Jud 

2.0 até às 23h59min do dia útil bancário seguinte ao do envio do arquivo 

de remessa. O Bacen Jud 2.0 consolidará as informações e as 

disponibilizará ao juízo expedidor da ordem judicial até às 08h00min do dia 

útil bancário seguinte ao do recebimento do arquivo de resposta. Número 

do  P ro toco lo :  2019001396029 7  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005072-66.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 208.188.401-10 - 

JOSE BARRETOS DE LIMA Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 27/11/2019 12:41 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

5.720,69 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 1.258,64 

1 .258 ,64  28 /11 /2019  04 :50  28 /02 /2020  11 :30 :31  T rans f .  Va lo r 

ID:072020000002632672 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 1.258,64 Aguardando 

resposta - - BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

27/11/2019 12:41 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 5.720,69 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 27/11/2019 20:05 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 27/11/2019 12:41 Bloq. Valor 
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Francisco Rogerio Barros 5.720,69 (98) Não Resposta - - 02/12/2019 

16:50 Cancelar ordem Francisco Rogerio Barros - (01) Cumprida 

integralmente. 0,00 0,00 (0,00 em conta-salário) 02/12/2019 20:01 ITAÚ 

UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 27/11/2019 12:41 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 5.720,69 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 28/11/2019 20:39 Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006095-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT12535/B 

(ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre o retorno dos autos do TJ e 

requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008050-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ZANA PORTELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte requerida para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a resposta do Banco Bradesco 

juntado no id retro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008068-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006613-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade e 

Impulsionamento Processo: 1006613-03.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

37.886,74; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118)/

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. 

IMPULSIONAMENTO: Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 

do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte 

Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de 

apelação juntado no id retro. RONDONÓPOLIS, 2 de março de 2020 

RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010500-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRTES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA OAB - GO18851 (ADVOGADO(A))

VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA OAB - DF15143 

(ADVOGADO(A))

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO OAB - MT7525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELY JOSE DE MELO (REU)

ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA (REU)

ELIANE VILELA RESENDE (REU)

ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE (REU)

CORIVALDO JOSE DE RESENDE (REU)

ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA (REU)

FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA (REU)

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA (REU)

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. (REU)

BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA (REU)

RONDONOPOLIS II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. (REU)

JOAO TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REU)

MARCELLA CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA (REU)

SANTO ZANIN NETO (REU)

DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR (REU)

AIRTO SCHNEIDER (REU)

ARISTOTELES CADIDE DA SILVA (REU)

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE (REU)

MELISSA DEVEZA MARCHETT (REU)

SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA. (REU)

SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (REU)

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

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

CARMEN CLARICE SCHNEIDER (REU)

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO (REU)

AGROPECUARIA MAGGI LTDA (REU)

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REU)

TBM TEXTIL- INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (REU)

RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON (REU)

DANIELA MAGARINOS (REU)

MONICA MAGARINOS TORRALBO GIMENEZ (REU)

MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR (REU)

MARCELO MAGARINOS (REU)

CELSO LUIZ FERRETTI (REU)

ZILMA KREMER FERRETTI (REU)

CLOTILDES FAGUNDES DUARTE (REU)

ITIQUIRA ENERGETICA S.A (REU)

NILTON CEZAR SEIDI YOSHIDA (REU)

APARECIDA AKIKO KAWAHARA (REU)

JORGE HIROSHI YOSHIDA (REU)

ALI KHALIL ZAHER (REU)

JULIO CESAR GOULART (REU)

VERA LUCIA GOULART (REU)

BADIH AHMAD DIB (REU)

PEDRO CAETANO GARCIA (REU)

CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA (REU)

J R F DE ANDRADE NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA (REU)
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GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BRADO LOGISTICA S.A. (REU)

MARIA REGINA OLIVEIRA ZAHER (REU)

AUTO POSTO MASUT VIII LTDA (REU)

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REU)

JWFERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (REU)

APICE SECURITIZADORA S.A. (REU)

LINK LOGISTIC GROUP EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

BUNGE ALIMENTOS S/A (REU)

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REU)

TARANTO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (REU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REU)

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REU)

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL (REU)

J. MENDES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

DARCY MACIEL COSTA (REU)

DEBORA PEREIRA LUCAS (REU)

ENEZIO MACHADO VIEIRA (REU)

LUIZ CESAR SPERANDIO (REU)

CEVAL CENTRO OESTE SA (REU)

JOSE DE MELO FILHO (REU)

WILMA VILELA RESENDE (REU)

ROBSON VILELA RESENDE (REU)

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO (REU)

PEIXOTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (REU)

ZAID ARBID (REU)

OSCAR SANGALLI (REU)

SIDNEI SERGIO PANES (REU)

SONIA APARECIDA COSTA PANES (REU)

HIDROPOWER ENERGIA S.A. (REU)

AGROPECUARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA (REU)

M. G. O. (REU)

LEILA GARCIA (REU)

ODESVALDO ELOI PIMENTEL (REU)

VALDOMIRO ALVES PEQUENO (REU)

IVONE RODRIGUES TORREMOCHA (REU)

JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO (REU)

SANDRA MARCHETT POLONI BASSO (REU)

ELOI VITORIO MARCHETT (REU)

GILMAR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO (REU)

ARI TORREMOCHA FIM (REU)

JOSE HONORATO DO NASCIMENTO (REU)

MARIA INES DE CASTRO COSTA (REU)

MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO (REU)

ADRIANA QUISINI (REU)

FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS (REU)

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REU)

LUCAS GARCIA OSORIO (REU)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

ANESTINA CHAGA RESENDE (REU)

VILMAR FRANCISCO PIMENTEL (REU)

MAURICIO ANTONIO VIVAN (REU)

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

AGROPECUARIA GUARITA SA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010500-58.2019.8.11.0003. AUTOR(A): MARIA MIRTES EVANGELISTA 

REU: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, AGROPECUARIA GUARITA SA, 

ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, TBM 

TEXTIL- INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A, MONICA MAGARINOS TORRALBO 

GIMENEZ, MANOEL TORRALBO GIMENEZ JUNIOR, MARCELO 

MAGARINOS, RAQUEL APARECIDA MAGARINOS RIZZON, DANIELA 

MAGARINOS, ARISTOTELES CADIDE DA SILVA, CRISTINA DA SILVA 

ASSUNCAO CADIDE, MELISSA DEVEZA MARCHETT, DUILIO NAVES 

JUNQUEIRA JUNIOR, AIRTO SCHNEIDER, CARMEN CLARICE SCHNEIDER, 

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO, AGROPECUARIA MAGGI LTDA, 

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, 

SALUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES V LTDA., SALUS FUNDO 

DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA 

S.A., CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADM DO 

BRASIL LTDA, CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A., 

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA, JOAO 

TAVARES DE LIMA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARCELLA 

CAETANO BARBOSA ZANIN DE ALMEIDA, SANTO ZANIN NETO, BRUNNA 

CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA, RONDONOPOLIS II 

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA., TARANTO - FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIARIO, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., 

APICE SECURITIZADORA S.A., RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., 

FERTILIZANTES HERINGER S.A., BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL, J. MENDES 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, JWFERREIRA 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., LINK LOGISTIC GROUP 

EMPREENDIMENTOS LTDA, BUNGE ALIMENTOS S/A, AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, DARCY MACIEL COSTA, DEBORA 

PEREIRA LUCAS, TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA, 

BANCO DO BRASIL SA, BRADO LOGISTICA S.A., GALVANI INDUSTRIA, 

COMERCIO E SERVICOS S.A., AUTO POSTO MASUT VIII LTDA, MARIA 

REGINA OLIVEIRA ZAHER, ALI KHALIL ZAHER, JULIO CESAR GOULART, 

VERA LUCIA GOULART, ITIQUIRA ENERGETICA S.A, NILTON CEZAR SEIDI 

YOSHIDA, APARECIDA AKIKO KAWAHARA, JORGE HIROSHI YOSHIDA, 

CRISTINA TIYOKO SHIRAISHI YOSHIDA, J R F DE ANDRADE NETO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS LTDA, BADIH AHMAD DIB, PEDRO 

CAETANO GARCIA, CELSO LUIZ FERRETTI, ZILMA KREMER FERRETTI, 

LUCAS GARCIA OSORIO, M. G. O., LEILA GARCIA, ZAID ARBID, SANDRA 

MARCHETT POLONI BASSO, ELOI VITORIO MARCHETT, ARI 

TORREMOCHA FIM, IVONE RODRIGUES TORREMOCHA, LUIZ CESAR 

SPERANDIO, CEVAL CENTRO OESTE SA, ENEZIO MACHADO VIEIRA, 

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO, PEIXOTO ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA, WILMA VILELA RESENDE, ROBSON VILELA RESENDE, 

ELIANE VILELA RESENDE, FERNANDO JOSE DE ARIMATHEA, CORIVALDO 

JOSE DE RESENDE, ANESTINA CHAGA RESENDE, VILMAR FRANCISCO 

PIMENTEL, FRANCELEIDE REGIS DE ASSIS, RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ODESVALDO ELOI PIMENTEL, 

SIDNEI SERGIO PANES, SONIA APARECIDA COSTA PANES, GILMAR 

FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO 

NETO, JOSE DE MELO FILHO, ROSILDA CANDIDA DE MELO CHILE, 

VALDELY JOSE DE MELO, ROSIMEIRE CANDIDA DE MELO OLIVEIRA, 

ONOFRE DONIZETE DE OLIVEIRA, MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO, 

JOSE HONORATO DO NASCIMENTO, MARIA INES DE CASTRO COSTA, 

MAURICIO ANTONIO VIVAN, ADRIANA QUISINI, COFCO INTERNACIONAL 

BRASIL S.A., HIDROPOWER ENERGIA S.A., AGROPECUARIA SANTA RITA 

DE CASSIA LTDA, VALDOMIRO ALVES PEQUENO, OSCAR SANGALLI 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, DECLARO-ME suspeita, nos 

termos do artigo 145, III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 145. 

Há suspeição do juiz: (...) III - quando qualquer das partes for sua credora 

ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em 

linha reta até o terceiro grau, inclusive; Assim, encaminhem-se os autos 

ao meu substituto legal. Às providências. Cumpra-se com URGÊNCIA. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773226 Nr: 3661-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARAUJO SILVA, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE do r. despacho de 

fls.360/362, cujo disposito final transcrevo a seguir "...Observe-se o douto 

perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a 

parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no 
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cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas. 

Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão das 

moedas, também nada será devido. Intime-se o perito para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco retro 

citado. Cumpram-se, expedindo o necessário. Às providências."

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 688289 Nr: 1438-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA 

CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FREITAS DE 

AQUINO - OAB:21706/O, IVANILDO JOSE FERREIRA - OAB:8213

 I - Defiro a substituição reuqerida. II- - Expeça-se o necesssário com 

urgencia.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703020 Nr: 584-91.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 (...)de fls. 74 e 80/81, quando convertida a prisão em flagrante do 

acusado em preventiva e indeferido o pedido de revogação de sua prisão 

anteriormente formulado, respectivamente.Assim, não havendo alteração 

da situação que justificou a decretação da custódia cautelar, não é o caso 

de acolhimento do pedido, conforme artigo 316, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal, em interpretação a contrario sensu. Importa 

salientar que, diversamente do alegado pela defesa, os delitos 

supostamente perpetrados são de natureza dolosa, cujas reprimendas 

privativas de liberdade somadas ultrapassam 04 (quatro) anos, de modo 

que resta presente uma das condições de admissibilidade da prisão 

preventiva, prevista no inc. I do novel art. 313 do CPP.No mais, não 

obstante o acusado tenha tido a sua punibilidade extinta na ação penal 

que registra perante o Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica 

e Familiar desta Comarca, fato é que foi condenado em primeira instância 

na outra ação penal em que registra perante este Juízo (ação penal/cód. 

681941) pela prática de delito da mesma natureza ao apurado nesta actio, 

constatação essa que reforça a séria presença de elemento a justificar a 

prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, dada a 

probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. Assim sendo, 

mantenho integralmente os fundamentos apresentados nas decisões de 

fls. 74 e 80/81.3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva formulado pela defesa do réu Deusdete Bispo de Oliveira.II – 

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de resposta à 

acusação. III – Decorrido o prazo estabelecido sem apresentação da 

manifestação pertinente, venham conclusos para deliberações.IV – Dê-se 

ciência à defesa e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642976 Nr: 4331-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, 

ANDERSON DOMINGO DE SOUSA, SANDRA DE CARVALHO, ANÉSIO 

FERNANDO DOS REIS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:18.808-MT, CELSO LEOPOLDO NUNES JÚNIOR - OAB:15.871-MT, 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar 

em bis in idem com a reincidência(...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641638 Nr: 3099-41.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON CRISTIANO DE LIMA, JUNIO 

CÉSAR FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:23263/O-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIO CÉSAR FERREIRA DE 

CARVALHO, Cpf: 04863781105, Rg: 5172300025, Filiação: Nadia Regina 

Esteves e Wilson Rosa Ferreira, data de nascimento: 20/12/1991, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone (66) 

9902-3142. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

desfavor de WELLINGTON DE LIMA e JUNIO CÉSAR FERREIRA DE 

CARVALHO, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 155, § 4º, 

inciso IV, do Código Penal, pelo fato constante na peça acusatória de fls. 

04/06.Narra a denúncia que, no dia 01 de maio de 2016, por volta das 

01h40min, no espaço denominado “Cazario de Rondonópolis”, situado na 

Avenida Dom Wunibaldo, bairro Centro, neste município e Comarca de 

Rondonópolis/MT, os denunciados Junio César Ferreira Carvalho e 

Wellington Cristiano de Lima, em concurso de vontades e esforços ilícitos, 

subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) 

banco de madeira (recuperado) pertencente ao referido local público, de 

titularidade da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.Segundo o 

Parquet, no dia e período acima mencionados, os denunciados invadiram 

as dependências do Cais do Porto e subtraíram o referido banco de 

madeira, sendo que, em seguida, foragiram do local, em um veículo Fiat 

Fiorino de placa BZI-0391, cor cinza, pertencente ao denunciado Junio 

César, rumo à Avenida Dom Wunibaldo.Descreve a exordial acusatória 

que, de imediato, a Polícia Militar foi comunicada acerca dos fatos e iniciou 

rondas pelas intermediações, ocasião em que lograram êxito em encontrar 

os denunciados no referido veículo, carregando a res furtiva, tendo sido 

realizada as suas prisões em flagrante delito.A denúncia foi recebida no 

dia 01 de fevereiro de 2017 (fls. 50).Apesar de não ter sido citado 

pessoalmente, o réu Junio Cezar Ferreira Carvalho compareceu 

espontaneamente nos autos e apresentou resposta à acusação às fls. 

51/55.O réu Wellington Cristiano de Lima foi devidamente citado às fls. 61 

e apresentou resposta à acusação às fls. 83/84.Durante a instrução 

processual, foram realizadas as oitivas das testemunhas Marisa Fernanda 

Amaral Campos e Nilson Inácio Dias e os interrogatórios dos acusados 

Wellington Cristiano de Lima e Junio César Ferreira de Carvalho, cujo teor 

foi gravado em mídia digital (fls. 104).Encerrada a instrução processual, foi 

concedida a palavra às partes, oportunidade em que o Ministério Público 

pugnou pela condenação dos réus, nos exatos termos da exordial 

acusatória (fls. 104).A defesa, por sua vez, manifestou-se pela aplicação 

da pena-base no mínimo legal, seja reconhecida a circunstância atenuante 

da confissão espontânea e a fixação de regime diverso do fechado para o 

cumprimento das reprimendas (fls. 104).Era o que tinha a relatar. 
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Fundamento e Decido.Não havendo preliminares ou outras questões 

atinentes a vícios procedimentais, passo à imediata análise do mérito da 

denúncia.O artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, descreve o crime 

de furto qualificado durante o período de repouso noturno nos termos 

seguintes:“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:§ 

1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o 

repouso noturno.(...)§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e 

multa, se o crime é cometido:(...)IV - mediante concurso de duas ou mais 

pessoas”. A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do 

boletim de ocorrência (fls. 09), termo de apreensão (fls. 13), auto de 

avaliação indireta (fls. 28) e pelos depoimentos testemunhais colhidos 

durante a instrução processual. A AUTORIA relacionada ao delito em 

questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos 

probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a 

comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores 

do crime apurado.Vejamos.Iniciada a instrução processual com a oitiva 

das testemunhas arroladas pela acusação, passou-se à inquirição da 

testemunha Marisa Fernanda Amaral Campos (gerente de eventos da 

Secretaria de Cultura municipal à época dos fatos), a qual declarou que, 

na data dos fatos, populares visualizaram a subtração do banco de 

madeira pertencente a este município e contataram a Polícia Militar. 

Informou que não presenciou/visualizou a prática criminosa e confirmou a 

assinatura constante no termo de entrega/reconhecimento de objetos 

acostado às fls. 27.A testemunha Nilson Inácio Dias, por sua vez, 

declarou que, na data dos fatos, a sua equipe foi comunicada sobre a 

subtração de um banco de madeira pertencente ao “Casario”. Ao 

deslocar-se até o local, deparou-se com os denunciados em poder da res 

furtiva no veículo Fiorino de cor branca, motivo pelo qual foram realizadas 

as suas prisões em flagrante.Esses fatos restaram evidenciados 

igualmente pelas declarações da testemunha Vonildo Vieira da Silva, 

Policial Militar ouvido na etapa inquisitorial, que também participou da 

diligência que culminou com a prisão dos acusados em poder da res 

furtiva. Vejamos o teor do depoimento da referida testemunha quando 

ouvida na etapa policial (fls. 10):“[...] Que após denúncia recebida na data 

de hoje, que um cidadão havia invadido o interior do cais e havia subtraído 

um banco de madeira e colocado na carroceria de um veículo fiorino de 

placa BZI-0391, cor cinza, que seguia em direção a Av. Dom Wunibaldo, 

nesta cidade; Que imediatamente foi realizado rondas, e deparamos com 

os conduzidos, carregando o banco; Que ao fazer revista e checagem, foi 

constatado que o veículo encontrava-se com documentação vencida; Que 

o veículo foi encaminhado ao pátio rondon, e os conduzidos apresentados 

para autoridade policial [...]”.Como se sabe, o depoimento dos policiais que 

atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema 

importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe 

todo o arcabouço probatório existente em relação aos acusados.Sobre o 

valor probante dos depoimentos policiais, colham-se os seguintes 

julgados:“TJDFT – TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMARIEDADE. 

CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD. CAUSA DE 

DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. PENA PECUNIÁRIA. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I - Os depoimentos dos policiais que, de forma clara e uníssona, 

apreendem a droga após o recebimento de denúncia anônima a respeito 

de suposta traficância, podem e devem ser apreciados com valor 

probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório. [...] 

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.749095, 

20130110406599APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO 

BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

Publicado no DJE: 16/01/2014. Pág.: 152).”“(...) 5. Os depoimentos 

prestados pelos policiais são provas hábeis e legítimas a fundamentar a 

condenação, pois gozam de fé pública quando produzidos no exercício de 

suas funções sem qualquer indício de que tenham imputado falsamente a 

prática do crime ao acusado, sobretudo quando são coerentes e 

harmônicas entre si, estando em consonância com todas as demais 

provas contidas nos autos. (...)”. (TJDF - Acórdão n.1142827, 

20150710160114APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA 

CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2018, Publicado no DJE: 14/12/2018. 

Pág.: 110/125).No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos 

policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da 

Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, 

desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar 

a condenação criminal”. Na audiência de instrução, ao serem interrogados, 

os réus confessaram integralmente a prática do crime narrado na 

denúncia. Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in 

casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério 

Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelos acusados, 

corroborada pelos demais elementos colhidos na fase de instrução, à luz 

de tudo quanto foi acima mencionado.Nesse sentido, é a 

jurisprudência:“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela 

sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que 

corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias.” 

(STF - RTJ 88/371).“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em 

dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do 

acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - 

AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47).“A confissão judicial tem valor 

absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à 

condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias 

especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, 

ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. 

Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573).Portanto, a confissão dos 

acusados, aliada às demais provas dos autos, constitui elemento 

probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, 

consequentemente, impor condenação.Com relação à qualificadora 

prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), restou 

inequivocamente comprovada nos autos, pois, como se verifica da prova 

colhida, constata-se que o crime foi em unidade de desígnios pelos réus 

Wellington Cristiano de Lima e Junio César Ferreira de Carvalho.De igual 

modo, resta devidamente comprovada a causa de aumento de pena 

prevista no artigo § 1º do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado 

durante o período de repouso noturno (por volta das 01h40min).Registro, 

nesse ponto, que a incidência da causa de aumento acima mencionada 

não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia, pois, muito 

embora o Ministério Público tenha deixado de descrever a majorante na 

parte dispositiva da exordial, narrou expressamente que o fato ocorreu 

por volta das 01h40min e, como se sabe, o réu se defende dos fatos e 

não da capitulação jurídica exposta na denúncia. Vejamos o trecho da 

denúncia que narra o período em que ocorreram os fatos:“[...] Constam 

dos autos do inquérito policial que no dia 01/05/2016, POR VOLTA DAS 

01H40MIN, no espaço público denominado “Cazario De Rondonópolis”, 

situado na Avenida Dom Wunibaldo, bairro Centro, nesta cidade [...]”. – fls. 

05.Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que o fato é típico, antijurídico 

e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do 

delito, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedentes 

os pedidos formulados na presente ação penal.À luz do fato e 

fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia para CONDENAR os acusados WELLINGTON 

CRISTIANO DE LIMA e JUNIO CÉSAR FERREIRA DE CARVALHO, como 

incursos nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código 

Penal.Passo às dosimetrias das penas.EM RELAÇÃO AO RÉU 

WELLINGTON CRISTIANO DE LIMANo que tange à culpabilidade, deve ser 

“entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie. Não há registro de condenação criminal anterior, razão por que 

não há falar-se em antecedentes criminais. Quanto à conduta social, não 

há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à 

personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas 

“qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral 

do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à 

ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas 

as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu 

favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que 

tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os 

inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse 

ponto. No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as 

próprias do tipo em questão.Por fim, a vítima não contribuiu para a 

perpetração do delito.Considerando que não há circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.Na 
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segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes a 

serem consideradas. De outro lado, diante da confissão do réu, 

reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do 

STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo 

legal de 02 (dois) anos de reclusão.Na terceira fase, não há qualquer 

causa de diminuição de pena aplicável no caso. Por outro lado, tendo em 

vista que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, nos 

termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, aumento em 1/3 (08 meses) a 

pena aplicada, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Assim, fixo a pena final em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual 

torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição da pena.Considerando que o acusado 

respondeu a presente ação penal em liberdade, deixo de reconhecer o 

disposto no art. 387, § 2º do CPP.O regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do 

Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da 

medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após 

analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de 

liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo 

da Vara da Execução Penal.Considerando o quantum fixado e o regime 

inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da 

reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código 

de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.EM RELAÇÃO AO RÉU JUNIO CÉSAR FERREIRA DE 

CARVALHONo que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como 

circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao 

conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da 

conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois 

os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Não há 

registro de condenação criminal anterior, razão por que não há falar-se 

em antecedentes criminais. Quanto à conduta social, não há elementos 

nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade 

do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do 

agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como 

sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu 

temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades 

que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida 

miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham 

impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 

107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane 

Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 

16/12/2008, DJe 02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os 

inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse 

ponto. No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as 

próprias do tipo em questão.Por fim, a vítima não contribuiu para a 

perpetração do delito.Considerando que não há circunstância judicial 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.Na 

segunda fase de fixação da pena, não há circunstâncias agravantes a 

serem consideradas. De outro lado, diante da confissão do réu, 

reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 do 

STJ, deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no mínimo 

legal de 02 (dois) anos de reclusão.Na terceira fase, não há qualquer 

causa de diminuição de pena aplicável no caso. Por outro lado, tendo em 

vista que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, nos 

termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, aumento em 1/3 (08 meses) a 

pena aplicada, resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.Assim, fixo a pena final em 02 

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual 

torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição da pena.Considerando que o acusado 

respondeu a presente ação penal em liberdade, deixo de reconhecer o 

disposto no art. 387, § 2º do CPP.O regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do 

Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da 

medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após 

analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de 

liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo 

da Vara da Execução Penal.Considerando o quantum fixado e o regime 

inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da 

reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código 

de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.DISPOSIÇÕES GERAISProcedam-se às comunicações 

previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso (CNGCGJ/MT).Condeno os réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Havendo objetos apreendidos vinculados a 

presente ação penal e ainda não restituídos, determino a devida 

restituição, caso reste devidamente comprovada a propriedade, 

impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o proprietário comprove 

sua condição.Em caso de não restar provada a propriedade do(s) bem(s), 

depois de decorrido o prazo de 90 dias contados do trânsito em julgado da 

sentença sem que o(s) objeto(s) apreendido(s) no presente feito tenha(m) 

sido reclamado(s), determino seja(m) vendidos em leilão público, nos 

termos do art. 123 do CPP. Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino que sejam incluídos os nomes dos réus no rol dos 

culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; 

comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; intime-se 

o réu para pagamento da pena de multa; expeça-se guia de execução 

penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, 

arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646368 Nr: 7120-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SOUSA MATOS, JOSÉ ANDRÉ 

NUNCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CÉSAR MUGILA - 

OAB:163.365OAB/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador (Dr. 

Carlos Cesar Muglia - OAB SP 163.365) da parte requerida( José André 

Nunci), para que dentro do prazo legal, apresente Razões recursais, em 

face ao recurso de fls. 268.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652979 Nr: 2571-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEDSON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 CERTIFICO que o Recurso de Apelação de fls. 540, foi interposto DENTRO 

DO PRAZO LEGAL, face a tempestividade, nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono os autos intimando o procurador(a) da parte requerida, para 

que no prazo legal, apresente as razões recursais, ao recurso retro.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664450 Nr: 12860-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO, ELIANE 

ALMEIDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAELLA MATOS DE OLIVEIRA, Cpf: 

06261182124, Rg: 29102464, Filiação: Maria Madalena de Matos Oliveira e 

Wanderley Costa de Oliveira, data de nascimento: 11/07/1999, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia contra a 

acusada RAFAELLA MATOS DE OLIVEIRA, acima qualificada como 

incurso no artigo 330 c/c 329 do Código Penal, tendo como vítima a 

Sociedade.

Despacho: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu Ismael 

Luiz Costa Roberto e a ré Eliane Almeida de Souza apresentaram resposta 

à acusação às fls. 102/103. Contudo, consta nos autos apenas a 

procuração outorgada pelo réu Ismael (fls. 104). Em face disso, intime-se 

o patrono subscritor da petição de fls. 102/103, para que traga aos autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, o instrumento que lhe outorga poderes para 

representar a acusada Eliane em Juízo, regularizando a representação 

processual.Diante da não localização da denunciada RAFAELLA MATOS 

DE OLIVEIRA, e tendo em vista que a mesma se mudou de endereço sem 

comunicar este Juízo, com fulcro nos artigos 328 e 343 do CPP, DECLARO 

quebrada a fiança e, consequentemente, a perda de metade do seu valor, 

que será destinado ao pagamento das custas e encargos, bem como 

aqueles que futura e eventualmente sejam impostos, devendo o valor 

remanescente ser revertido em favor do Fundo Penitenciário, na forma 

dos artigos 345 e 346 do CPP.Outrossim, tratando-se de ré solta, cuja 

citação pessoal restou infrutífera (fls. 106) e, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, determino 

a citação por edital da acusada nos termos do art. 361 do CPP. Decorrido 

o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos autos, caso a 

ré não apresente defesa, não compareça em Juízo ou não constitua 

advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, desde já, a 

suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de 

lei, nos termos da súmula 415 do STJ, em relação à ré a ser citada por 

edital (Rafaella). Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karla Janaína Ribeiro 

Vedoveto, digitei.

Rondonópolis, 13 de maio de 2019

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655321 Nr: 4767-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Defiro o requerimento ministerial, e concedo vista ao Ministério Público 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da testemunha 

Aparecido Olímpio dos Santos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703153 Nr: 654-11.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO ACUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 654-11.2020.811.0064 – Cód. 703153

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ RENATO 

ACUNHA DA SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2020, às 17h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703530 Nr: 916-58.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 916-58.2020.811.0064 – Cód. 703530

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FERNANDO 

FERREIRA DOS SANTOS não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2020, às 17h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633147 Nr: 4792-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 Através de contato telefônico com a 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Guaíra-PR, o servidor Marcos Roberto Lima informou da não intimação da 

testemunha Marcelo Henrique Botelho Palma devido o tempo hábil para 

cumprimento da missiva, na mesma oportunidade, foi agendado audiência 

para inquirição da testemunha para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 

15h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633147 Nr: 4792-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Determino a expedição de carta precatória para interrogatório do réu, 

salientando desde já, a possibilidade de realização do ato através de 

videoconferência.

 Com a realização do interrogatório do réu, declaro encerrada a audiência 

de instrução e determino vista dos autos às partes no prazo de 05 (cinco) 

dias, para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635548 Nr: 6725-05.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO JOSÉ GAUER, ANTÔNIO ADÃO 

GODINHO, CLEIVALDO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16300

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Gerson Vinicius Pereira.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641872 Nr: 3327-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205-MT

 Intimação do Dr. SAMIR BADRA DIB - OAB:5205, representando o polo 

passivo, de que os autos estão em cartório aguardando vista, pelo prazo 

legal, para apresentar seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 650573 Nr: 238-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956, DIEGO HENRILLE DA SILVA - OAB:22156, Valdeci 

Sobrinho Paz da Silva - OAB:24292/O-MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Valdeci Sobrinho Paz da Silva - OAB/MT 

nº 24.292, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655335 Nr: 4779-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSIO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 Intimação do Advogado Doutor LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO 

- OAB:6539, para apresentar o endereço atualizado do acusado, no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 679885 Nr: 11441-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Vanderlei Silvério Pereira - OAB/MT nº 

11.230-B, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, 

vez que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688326 Nr: 1473-79.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A APURAR, MAYKON DOUGLAS MIRANDA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Victor Guilherme Moya - OAB/MT nº 

20.235, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 632496 Nr: 4352-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVES VANDERLEI 

EICKHOFF - OAB:12125-B, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581

 Intimação do Advogado Doutor CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12125-B, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - OAB:9581, 

para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624659 Nr: 7131-60.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDRADE DA SILVA, EZEQUIEL SILVA 

DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Autos nº 7131-60.2014.811.0064 – Cód. 624659

Vistos.
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Considerando que foi extinta a punibilidade do réu Pedro Henrique Santos 

da Silva, em virtude da ocorrência da prescrição e, que o acusado 

EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS ao ser intimado da r. sentença afirmou 

que não deseja recorrer conforme certidão de fl. 493; assim, RECEBO o 

recurso de apelação interposto pela defesa do réu ALEX ANDRADE DA 

SILVA à fls. 494, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 502), em 

seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 525/531), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 632057 Nr: 4034-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353-MT

 Autos nº 4034-18.2015.811.0064 – Cód. 632057

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES às fls. 150/151, ante a certificação 

de sua tempestividade (fl. 170), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 161/168), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641048 Nr: 2533-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 2533-92.2016.811.0064 – Cód. 641048

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

ODENIR INOCENTE BORTOLINI às fls. 118/119 e 120, ante a certificação de 

sua tempestividade (fl. 132), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 123/127), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668167 Nr: 1039-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS VILELA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 1039-27.2018.811.0064 – Cód. 668167

Vistos.

O acusado WELLINGTON DOS SANTOS VILELA REGO apresentou 

justificativa ao não comparecimento em juízo às fl. 69, noticiando que 

compareceu neste fórum em dezembro, contudo, o mesmo encontrava-se 

fechado em decorrência do recesso forense.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 72 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 72.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696939 Nr: 9238-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 9238-04.2019.811.0064 – Cód. 696939

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

NIVALDO DE SANTANA às fls. 129, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 130), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 135/138), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 699393 Nr: 11009-17.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON KAIKE CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 1009-17.2019.811.0064 – Cód. 699393

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

CLEVERSON KAIKE CARSOSO DA SILVA à fl. 85, ante a certificação de 

sua tempestividade (fl. 86), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 89/93), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701991 Nr: 12843-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos: 12843-55.2019.811.0064 – Código: 701991.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 NOTIFIQUE-SE o suspeito BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL para oferecer 
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defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (LD, 55).

Em analogia às previsões do art. 1.373, §3º, da CNGC, conste no mandado 

a obrigação de o Oficial de Justiça INDAGAR AO ACUSADO SE ELE 

PRETENDE CONSTITUIR ADVOGADO, a nomeação de advogado dativo ou 

de Defensor Público para o patrocínio de sua Defesa, especificando as 

razões na segunda hipótese, de tudo elaborando certidão o Meirinho.

Transcorrido o prazo sem resposta, conceda-se vista dos autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de DEFESA PRELIMINAR, devendo 

ser adotado imediatamente idêntico procedimento, caso desde logo 

informe o acusado que não irá contratar advogado para o patrocínio da 

defesa.

Com o cumprimento integral das presentes determinações, venham os 

autos CONCLUSOS para Juízo de recebimento da denúncia.

OFICIE-SE a Gerência de Identificação de Rondonópolis para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize procedimento visando à identificação pessoal 

do acusado Bruno.

OFICIE-SE aos Institutos de Identificação Estadual e Federal, à Polícia 

Federal e ao Cartório do Distribuidor local para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sejam encaminhado a este Juízo as respectivas certidões 

criminais em nome do acusado suspeito Bruno Henrique Fluch Morel 

indicando a data do trânsito em julgado, caso assim haja.

Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Rondonópolis – MT, 24 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338188 Nr: 1992-35.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS PEREIRA DA SILVA, JEFERSON LUIZ 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO MARTINS - OAB:16.660-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT, Riad Magid Danif - OAB:34052/MG

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFERSON LUIZ DE SOUZA, Cpf: 

02614711128, Rg: 1930372-6, Filiação: Delfina Antonia de Souza e Ivanildo 

Jonai Paulo, data de nascimento: 23/04/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, convivente, eletricista, Telefone 9649 9390. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do reu da sentença abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: 1. Relatório. O Ministério Público ofereceu denúncia em 

desfavor de Izaias Pereira da Silva e Jeferson Luís de Souza, como 

incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, constando da exordial 

acusatória, em apertada síntese, que: no dia 18 de março de 2011, por 

volta das 16h:15min, na Avenida Rio Vermelho, Bairro Jardim Ipanema, 

nesta cidade, os denunciados adquiriram e traziam consigo, com finalidade 

de entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) porções, pesando 43,82 

(quarenta e três gramas e oitenta e duas centigramas) de substância 

entorpecente, popularmente conhecida como maconha. À fl. 83 foi 

determinada a notificação dos réus, quais apresentaram defesa preliminar 

às fls. 90/91 e 99 dos autos. A denúncia foi recebida, fl. 100. Em audiência 

de instrução e julgamento foram os réus os réus interrogados e inquiridas 

as testemunhas. Em sede de memoriais finais, o representante do 

Ministério Público postulou pela condenação de ambos os denunciados. A 

defesa por sua vez, requereu a absolvição dos acusados nos termos do 

art. 386, IV do CPP. Subsidiariamente postulou pela desclassificação do 

delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo diploma 

legal. É o relato do necessário. 2. Fundamentação. Sem preliminares 

arguidas ou vícios procedimentais que devam ser saneados, passo 

diretamente a analisar do mérito. 2.1. Materialidade e autoria do delito de 

tráfico. A materialidade do delito de em questão é constatada através do 

termo de exibição e apreensão de fl. 36 e laudo definitivo de análise 

química da droga apreendida juntado às fls. 81/82. Quanto ao tipo penal, 

importa destacar que traficância não é somente promover a venda de 

substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 

tem 17 verbos que tipificam o delito. Vejamos: “Art. 33. Importar, exportar, 

remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 

oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para 

caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de 

valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, 

ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer 

natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida 

entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, 

oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou 

fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente. Antes 

de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da 

verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua 

produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c 

art. 5º, LVI da CF/88. Encerrada a instrução restou devidamente 

esclarecido que os acusados estavam a promover o tráfico de drogas. 

Explico. Em primeiro momento, os acusados negaram os fatos, afirmando 

serem usuários, vindo a afirmarem em juízo que consumiriam drogas 

juntos, porém os depoimentos prestados pelos policiais militares 

apresentam uma vertente distinta. Perscrutando os autos, notam-se todos 

os indícios de que o crime de traficância fora cometido pelos denunciados, 

uma vez que as características dos réus eram as mesmas descritas em 

denúncia anônima de tráfico, bem como, a quantidade de entorpecente 

apreendido é considerável, como se não bastasse, foi encontrado dinheiro 

como os denunciados, os quais, injustificadamente empreenderam em 

fuga diante de uma ordem policial de parada. Ainda é possível notar, que 

durante o interrogatório, os denunciados por diversas vezes caem em 

contradição no que tange as teses apresentadas, com relação à compra e 

propriedade do entorpecente, bem como as circunstâncias em que 

ocorreram os fatos, levando-nos a conclusão de que os mesmos criaram 

versões distintas/contraditórias das provas dos autos no intuito de se 

eximirem da responsabilidade penal. Nota-se a ainda, que a narrativa dos 

acusados de que eram apenas usuários não se perfaz, tendo em vista 

que não fora acostado aos autos nada nesse sentido, ou se quer no 

momento da apreensão fora localizado algum apetrecho utilizado para o 

consumo de entorpecentes. Inclusive, cabe anotar que o acusado 

Jeferson ostenta condenação por delito da mesma natureza. Portanto, do 

conjunto probatório descrito acima, mesmo que considerando a versão 

apresentada pelos acusados, (de que o tóxico seria partilhado entre eles), 

verifica-se que a conduta de ambos os denunciados encaixam-se 

perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 33, caput da lei 11.343/06, 

sobretudo porque não se exige contraprestação pecuniária para a 

caracterização do crime em comento, eis que, como é de sabença, o 

fornecimento de droga ainda que gratuitamente encontra-se entre um dos 

verbos nucleares do delito em tela. Além do mais, incabível a alegação de 

insignificância no caso em apreciação, mormente porque, a quantia de 

droga apreendida é considerável, ademais, o crime imputado aos 

denunciados é de perigo comum e abstrato, qual visa proteger a saúde 

pública. Aliás, tal entendimento já foi sedimentado pelo STJ, veja-se: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO 

DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA LINNEU. MATÉRIA-PRIMA PARA 

PRODUÇÃO DE DROGA. FATO TÍPICO. PRECEDENTES. PERIGO 

ABSTRATO OU PRESUMIDO. PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a 

importação clandestina de sementes de cannabis sativa linneu (maconha) 

configura o tipo penal descrito no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006. 2. 

Nessa linha de raciocínio, o fruto da planta cannabis sativa lineu, 

conquanto não apresente a substância tetrahidrocannabinol (THC), 

destina-se à produção da planta, e esta à substância entorpecente, 

sendo, pois, matéria prima para a produção de droga. Por isso, sua 

importação clandestina, por si só, amolda-se ao tipo penal insculpido no 

artigo 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade da 

conduta, tampouco em desclassificação para contrabando. (AgRg no 

REsp 1658937/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, julgado em25/04/2017, DJe03/05/2017). 3. Prevalece 

neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se 

aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de 

uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo 
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abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a 

quantidade de sementes da droga apreendida. 4. Agravo regimental não 

provido." (STJ, AgRg no REsp 1691992/SP,Rel.Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,julgado em12/12/2017, 

DJe18/12/2017). De igual modo, não tem procedência o pedido de 

desclassificação para a conduta de uso, mormente porque as provas 

constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados 

exerciam a traficância. Nesse contexto, evidente que a condenação dos 

denunciados pelo delito de tráfico de drogas nos moldes propostos na 

denúncia é medida que se impõe. 2.1.2 Diminuição de pena. Acerca da 

causa especial de diminuição de pena, assim reza o § 4º do art. 33 da lei 

de drogas: § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as 

penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a 

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa. Pois bem, verifico que o acusado 

Jeferson Luis de Souza não faz jus a benesse encimada, justamente por 

ser reincidente e ostentar maus antecedentes, como se pode observar da 

folha de antecedentes anexa aos autos. No que diz respeito ao acusado 

Izaias Pereira da Silva, não consta nos autos prova de condenação 

criminal anterior ou dado de que o acusado se dedicava a prática de 

atividades criminosas, tampouco que seja integrante de organização 

criminosa, portanto, merecedor da benesse encimada, todavia tal benefício 

será aplicado em seu grau médio, haja vista que o réu transportava 

considerável quantia de entorpecente (05 tabletes de maconha). 3. 

Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus 

Izaias Pereira da Silva e Jeferson Luis de Souza, como incurso nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena 

para o réu Izaias Pereira da Silva. A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em 

razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito 

elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social 

do réu. Os motivos do delito são normais à espécie, mormente porque o 

entorpecente foi apreendido. As circunstâncias não verifico nenhuma a 

justificar a sua desfavorabilidade. As consequências são das mais 

severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo 

famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime 

organizado. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos 

crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, 

não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à 

segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só 

as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. 

Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera 

qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o 

Estado, que nada contribuiu à conduta do réu. A quantidade não merece 

maior reprovabilidade. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias multas. Não existem agravantes a serem 

consideradas nem atenuantes a serem reconhecidas. Na terceira etapa 

dosimétrica, não incide nenhuma causa de aumento, todavia reconheço a 

causa de diminuição de pena descrita no § 4º do art. 33, utilizando-se de 

sua fração média, qual seja, a metade. Assim, fixo a pena em 03 (três) 

anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa. 3.2. Dosimetria da pena 

para o réu Jeferson Luis de Souza. A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes a fim de evitar o 

bis in idem. Os elementos de personalidade ou a conduta social do réu se 

confundem com a reincidência. Os motivos do delito são normais à 

espécie, mormente porque o entorpecente foi apreendido. As 

circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade. 

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que 

afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado. Não bastasse, temos que 

há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, 

tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta 

responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que 

seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são 

ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o 

entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, 

aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu 

à conduta do réu. A quantidade e a natureza do entorpecente não merece 

maiores comentários. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de 

reclusão e 600 (seiscentos) dias multas. Reconheço a agravante da 

reincidência, razão qual agravo a reprimenda em mais 01 (um) ano, 

tornando a pena provisória em 07 (anos) anos e 650 (seiscentos e 

cinquenta) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, não incide nenhuma 

causa de aumento e de diminuição, de modo que fixo a pena em 07 (anos) 

anos e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multas. 3.3. Da pena de multa. 

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o 

valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos 

fatos. 3.4. Do regime. Fixo ao condenado o regime inicial para cumprimento 

no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “c” do CP, ao condenado 

Isaias Pereira da Silva. Por outro lado, considerando a reincidência 

específica, fixo ao réu Jeferson Luis de Souza o regime inicial o fechado, 

nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” do CP. 3.5. Da substituição da pena. 

Por derradeiro, registro que, diante da existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis e do quantitativo de pena imposto, deixo de 

substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3.6. 

Disposições gerais. Em conformidade ao disposto no Art. 15, III da 

Constituição Federal, suspendo os direitos políticos dos condenados, após 

a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional 

Eleitoral. Tendo em vista que não restou comprovado à origem lícita dos 

bens e valores apreendidos, não restituídos, de fl. 36, DETERMINO o 

perdimento dos bens apreendidos em favor do Estado de Mato Grosso - 

Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. Às 

expedições e comunicações necessárias. Condeno os réus ao pagamento 

das custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, lance-se 

o nome dos condenados no rol dos culpados. Observem-se as demais 

orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA CORREA 

LOPES, digitei.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 616186 Nr: 6881-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAILSON MELLO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 DispositivoPosto isso, julga PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

vertida na denúncia para:a) condenar o acusado THAILSON MELLO 

PEDRO, como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ da Lei 

11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90;b) absolver o acusado 

THAILSON MELLO PEDRO, em relação ao delito previsto no art. 311 do 

Código Penal, com fundamento no art. 386, VII do CPP.Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, 

inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema 

trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).À culpabilidade do 

agente, no caso presente, não foge da normalidade. Não há registro de 

antecedentes já que a condenação registrada será sopesada na segunda 

fase da dosimetria. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a 

análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria 

psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar 

referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a 

tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar 

dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as 

consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual dos 

Agentes. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de 

crime vago, inadmissível a valoração.Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes 

agravantes e atenuantes.Deste modo, a pena provisória é fixada em 05 

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Ausentes causas 

de aumento e de diminuição eis que afastada a do art. 33, §4º da LD, a 

pena definitiva é estabelecida 05(cinco) anos de reclusão a serem 

cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 192 de 545



Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006920-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. F. D. F. (PARTE RE)

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1006920-20.2019.8.11.0003 ROBERTA AMARAL CAMPOS - CPF: 

285.971.608-45 (REQUERENTE) GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 

640.058.521-49 (PARTE RE) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em diligencia 

fiquei impossibilitado de proceder com a Intimação de GILL CESAR 

FERREIRA DE FREITAS face não localizá-lo pessoalmente pois a 

numeração mais pr´xima localizada foi o nº299 . ... /MT, 7 de fevereiro de 

2020. NEIRIVALDO DOS SANTOS PEREIRA Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 608801 Nr: 6680-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC, DCDA, HNDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16.175/MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT, ROBERTO 

GONÇALVES FERREIRA - OAB:20.438/MT

 Código: 608801

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 335, procedo com nova gravação contendo 

as mídias referentes aos presentes autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 639503 Nr: 1143-87.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALVES ALECNOVIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 639503

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso que readequou a pena do réu Flávio 

Alves Alecnovic para 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto, assim, só resta a este Juízo determinar a 

remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução 

Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645765 Nr: 6577-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, GELSON LUÍS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3.966, GUSTAVO 

BOUVIÉ DE OLIVEIRA - OAB:16.323

 Processo: 6577-57.2016.811.0064 – Código: 645765.

Vistos etc.

Os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, assim, verifica-se que o acórdão deu parcial provimento ao 

recurso, para afastar a condenação atinente à reparação de danos 

morais a vitima, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

 Assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das peças 

necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648335 Nr: 8716-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JERÔNIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado FERNANDO GERÔNIMO DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Intime-se a vítima, do conteúdo da presente 

sentença, conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, por intermédio de sua representante legal. Notifique-se o 

acusado e seu defensor(a) da presente sentença, ocasião em que deverá 

ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em julgado 

desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Por fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de fevereiro de 

2020.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653688 Nr: 3256-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Código 653688

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 84, vez que devidamente certificada 

à tempestividade à fl. 85.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658228 Nr: 7400-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Código: 658228

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso que readequou a pena do réu Edgar 

da Silva Rodrigues para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, 

a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, mantendo inalterados os 

demais termos da sentença, assim, só resta a este Juízo determinar a 

remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução 

Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659925 Nr: 8937-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Processo: 8937-28.2017.811.0064 – Código: 659925.

Vistos etc.

Os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, assim, verifica-se que o acórdão conheceu do recurso interposto 

e, no mérito, negou o provimento, porém, de oficio, readequou o quantum 

da indenização a titulo de danos morais sofridos pela vitima para o valor 

de dois salários mínimos.

Assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das peças 

necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666013 Nr: 14199-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOURADO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 666013

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 84, vez que devidamente certificada 

à tempestividade à fl. 85.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671210 Nr: 3595-02.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZER ALAN PINHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Código 671210

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 120, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 121.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695974 Nr: 8351-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE ALENCAR MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Souza do 

Sacramento - OAB:26240/O-MT

 Ação Penal: 8351-20.2019.811.0064 - Código: 695974

Vistos etc.

Inicialmente, chamo o feito à ordem, diante do manifesto erro material 

contido no despacho de fls. 50/51.

 Ocorre que, foi grafado no respectivo despacho o dispositivo de Lei do 

crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal). Todavia, o acusado 

Alexandre de Alencar Matos foi denunciado pelo crime de lesão corporal 

(Artigo 129, § 9º do Código Penal).

 Diante disso, altero o teor da deliberação de fls. 50/51, para os seguintes 

termos:

“Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ALEXANDRE DE ALENCAR MATOS, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito Artigo 129, 

§ 9º. do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.”

No mais, permanece o despacho inalterado.
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 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702068 Nr: 12915-42.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO LUIZ INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código 702068

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 112, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 113.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702312 Nr: 13122-41.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ESCOBAR FLORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código 702312

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 127, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 128.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 333940 Nr: 4755-43.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRICO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 333940

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (fls. 308vº/315), conforme certidão 

de fl. 316vº, determino a imediata remessa dos autos ao Juízo da Primeira 

Vara Criminal desta Comarca, para os fins previstos no Artigo 422 e 

seguintes do Código de Processo Penal.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 632768 Nr: 4533-02.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Telma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3.402-B

 Código: 632768

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso que absolveu o acusado Orlando 

Pedro da Silva Júnior, do crime descrito na denúncia, só resta a este Juízo 

determinar o arquivamento dos autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693848 Nr: 6322-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL DERKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Processo nº 6322-94.2019.811.0064 – Código 693848.

 Vistos etc.

 Nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, por seu digno 

Defensor Público, para apresentar Resposta à Acusação (Artigo 396-A do 

Código de Processo Penal) em favor do acusado Ariel Derkoski.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 33/2020-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 07/2020-GAB, da magistrada Giovana Pasqual 

de Mello, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível desta Comarca, solicitando 

a exoneração da servidora Bianca dos Anjos de Oliveira do cargo de 

Assessor de Gabinete II do referido juízo;

 RESOLVE:

 EXONERAR a servidora Bianca dos Anjos de Oliveira , matrícula 34056, 

do cargo de Assessor de Gabinete II- PDA- CNE VIII do Juízo da Quarta 

Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir de 02.03.2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 2 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367087 Nr: 14772-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REIS FRIZON - 

OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS FRIZON - OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão de Impulsionamento

Certifico que, analisando os presentes autos, cuja finalidade é a eventual 

restituição de custas pagas e não utilizadas (recolhimento indevido), em 

conformidade com a Instrução Normativa SCA n. 02/2011 - versão 04, do 

DCA – Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, verifiquei que não constam:

-Dados pessoais do beneficiário – data de nascimento (pessoa física) do 

beneficiário.

 Ceciany Fetter Duarte Grisoste

Analista Judiciário

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006488-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE FATIMA TEIXEIRA SELLEGRINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora por meio de seu 

advogado para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos , 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006950-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado da parte requerida 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca da 

devolução da correspondência, conforme ID 29492145.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA DE MACEDO OAB - MG82321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1009193-33.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

45.802,76; Tipo: Cível. Parte Autora: CENTRO OESTE TRANSPORTES E 

COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME Parte Ré: FORCA REAL 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente a fim de proceder 

aINTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado de citação, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências. Sinop/MT, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestora de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244259 Nr: 14599-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL MASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14599-91.2015.811.0015 – CÓDIGO 244259

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: AIKA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

PARTE RÉ: DAL MASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI -ME

INTIMANDO: DAL MASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME, PESSOA 

JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ N.º 15.248.054/0001-48.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/09/2015

 VALOR DA CAUSA: R$ 38.093,58

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte RÉ acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição de fls. 69/70 e decisão de fls. 75 

abaixo transcrita, para no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

75.582,04 (setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quatro 

centavos), sob pena de ser acrescida ao débito, multa de 10% ( dez por 

cento ) prevista no artigo 523 do NCPC, bem como honorários 

advocatícios, fixados a base de 10% ( dez por cento ) do valor do débito.

DESPACHO: Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos 

autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, para pagar em 15 
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dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, 

conforme demonstrativo de débito apresentado. Há de se atentar, que na 

fase de conhecimento o réu foi citado por edital, tendo, portanto, a 

defensoria pública como curador especial. Assim, o prazo contar-se-á em 

dobro para referido órgão, nos termos do art. 186, do CPC. 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 nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex. Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada à parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. 

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da causa, na esteira do art. 85, 

§ 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

 Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva, digitei.

 Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151323 Nr: 12421-48.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. C DE AZEVEDO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161251 Nr: 8790-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENI IZABEL RAMME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias enviar o resumo da petição inicial (padrão word) via 

e-mail : snp.1civel@tjmt.jus.br, para expedição do edital de citação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191762 Nr: 13390-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNAPO SINOP COMERCIO DE BIJUTERIAS E 

ACESSÓRIOS, PAULO RICARDO MASCARO, NATALIA CANDIDO 

MASCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, providenciar o 

recolhimento do preparo necessário à distribuição da carta precatória no 

endereço apontado na petição de fls. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249945 Nr: 18281-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO BARRILENSE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE DAMIAN FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, WALTER CARVALHO DA 

ROCHA - OAB:OAB/RS 27.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias enviar o resumo da petição inicial (padrão word) via 

e-mail: snp.1civel@tjmt.jus.br, para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221351 Nr: 504-56.2015.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISETE BERNADETE NUNES, FRANCINNI NALU 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:18.602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a parte autora 

manifestasse nos autos embora devidamente intimada, conforme 

DJE10630 - publicada em 03/12/2019. Nos termos da legislação vigente 

(art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) intimo o autor pessoalmente, para, 

em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187429 Nr: 8671-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

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

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 ( cinco 

)dias, manifestar acerca dos extratos Bacenjud anexados às fls.151/153, 

nos termos da r. decisão de fls.150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 2058-70.2008.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI WALL GOMES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94291 Nr: 1222-97.2008.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: P&BL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP, AOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR KREIN - OAB:OAB/MT 

7350-B, CESAR KREIN - OAB:OAB/RS 26.417, RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO ARAUJO SILVA - 

OAB:4876-B, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A, MANOEL 

ANTÔNIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que as partes 

manifestassem nos autos acerca da petição aportada pela Sr.ª Leiloeira 

às fls.265/272, embora devidamente intimadas conforme Dje 10640, 

publicada em 17/12/2019. Nos termos da legislação vigente intimo a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123581 Nr: 2791-65.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ROGÉRIO LANDO, COMERCIAL 

ANDRASAR LTDA.

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão de 30 ( trinta ) dias, 

solicitado pela autora. Nos termos da legislação vigente, intimo a 

requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que 

entender de direito, sob pena de devolução dos autos ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240575 Nr: 12353-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONFANTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DIOGO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:MT-16945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

240575 §!9&l¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 12353-25.2015.811.0015

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BONFANTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.

PARTE RÉ: CHARLES DIOGO BOTTON

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

11.293,04 ( Onze mil e duzentos e noventa e três reais e quatro centavos) 

. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: BONFANTI ARTEFATOS 

DE CONCRETO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.627.359/0001-44, inscrição estadual nº: 13.203.470-0, 

com sede na Rua João Pedro Moreira De Carvalho II, nº 6.037, Bairro 

Chácara Sinop, Complemento: Chácara 578 - Zona Rural, Cidade de 

Sinop/MT, CEP: 78.550-970, representado neste ato pelo administrador 

BRENO BONFANTI, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº: 

8010860842 SJS/RS, inscrito no CPF sob nº: 308.516.610-68, residente e 

domiciliado na Avenida Tarumãs, S/N, Jardim Maringá no município de 

Sinop/MT, por sua advogada infra-assinada (conforme instrumento de 

mandato anexo) vem à presença de Vossa Excelência, mui 

respeitosamente, com base no artigo 1.102-A, do Código de Processo 

Civil, propor a presente. AÇÃO MONITÓRIA -Em face de CHARLES DIOGO 

BOTTON, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade 

2582337-0, inscrito no CPF sob o nº 007.172.441-99, inscrito no CREA/MT 

nº 1209116367, praça São Francisco de Assis, nº 128 – Centro 

Aripuanã/MT, CEP 78.325-000, pelo fato de direito a seguir articulado: O 

Requerido é engenheiro civil, inscrito no CREA/MT nº 1209116367, sendo 

o mesmo devedor do Requerente, referente acordo comercial firmado, 

porém, o mesmo não adimpliu com a obrigação.Contudo, os cheques 

voltaram pelos motivos 11 e 12, Cheque sem fundos – 1ª apresentação e 

Cheque sem fundos 2ª apresentação, sendo Cheques da Caixa 

Econômica Federal nº 900102, emitido em 22/09/2013, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pré-datado para 20/12/2013, cheque nº900103, 

emitido em 22/09/2013, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pré-datado 

para 20/11/2013. O CHEQUE nº 900102, atualizado R$ 8.440,72 (oito mil, 

quatrocentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) atualizado até a 

data de 12/08/2015, o cheque nº 900103, atualizado R$ 2.852,32 (dois mil 

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), atualizados 

até a data de 12/08/2015, valendo que não está incluso neste 

demonstrativo os honorários advocatícios, custas e despesas 

processuais. Salienta-se, que por diversas vezes foi tentado entrar em 

contato com o Requerido, para solução amigável, restou infrutífera, após 

mudou-se do município de Feliz Natal/MT sem deixar contato. Assim, tendo 

sido esgotados todos os meios amigáveis para cobrança dos referidos 

cheques, outra alternativa não há senão a presente medida coercitiva 

para o Requerente reaver os valores de direito supra relacionados. Diante 

do exposto, requer se digne vossa Excelência: Seja deferido a citação da 

parte Ré para que pague a importância de R$ R$ 11.293,04 (onze mil 

duzentos e três reais e quatro centavos), no prazo legal de 15(quinze) 

dias. Atribui-se o valor da causa em R$ 11.293,04 (onze mil duzentos e 

noventa e três reais com quatro centavos).

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. O requerente pugnou às p. 68/69 a 

citação por edital da parte adversa Charles Diogo Botton, sob a alegação 

de que ele se muda constantemente de cidade. Além disso, vale ressaltar 

que a presente ação navega há mais de 04 anos e até o presente 

momento não houve a citação do requerido, visto que todas as tentativas 

restaram infrutíferas, apesar do esgotamento das diligências com esse 

fito. Logo, ante a sua não localização, defiro o pedido sobredito, a 

reconhecer que ele está em lugar incerto e não sabido. Assim, determino a 

citação da parte requerida por edital, com prazo de 30 dias, a teor dos 

arts. 246, inciso IV, 256, inciso I, e 257, todos do Código de Processo Civil. 

Se devidamente citado, quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como 

curadora especial a douta representante da Defensoria Pública, núcleo de 

Sinop-MT, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

para defender os interesses da parte demandada, devendo ser 

cientificada pessoalmente do encargo e de todos os atos do processo em 

que deva atuar. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva, digitei.

 Sinop - MT, 12 de fevereiro de 2020.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248049 Nr: 17138-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELEZA PURA COSMÉTICOS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA - (BELA 

COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 
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OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do 

resultado das pesquisas realizadas através dos sistemas eletrônicos 

conveniados, conforme extrato acostado às fls. 87/90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315107 Nr: 17702-38.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES LUIZ - 

OAB:43468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:5465/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:MT-4.816

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento do mandado de Penhora e Avaliação, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266125 Nr: 7157-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SAMPAIO, JOSE CARLOS 

PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que o advogado da 

parte autora manifestasse nos autos, embora devidamente intimado 

conforme Dje 10611 - publicado em 04/11/2019. Nos termos da legislação 

vigente, intimo o requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246853 Nr: 16413-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE 

DE SINOP LTDA - ME, DAVID EBSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o(a/s) 

executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento do débito, bem como sem que 

embargasse(m) a presente ação, mesmo citado(a/s) pessoalmente.

Nos termos da legislação vigente INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 

(cinco) dias, juntar cálculo atualizado do débito, bem como requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127994 Nr: 7208-61.2010.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CLAUDEMIR TORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 

ALTAIR CORDEIRO DE OLIVEIRA, NOÊMIA HOFFMANN DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor pessoalmente, paraem cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113238 Nr: 5616-16.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LÉLIS ROHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo para a parte autora manifestar nos 

autos, embora devidamente intimada na pessoa de seu advogado, às fls. 

76/77. Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito à Expedição de 

Documentos, para INTIMAR PESSOALMENTE A PARTE AUTORA a dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, por abandono da 

causa, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e §§ 1º e 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79558 Nr: 7846-36.2006.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR COSTA, CLAUDENICE APARECIDA 

LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor para em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173784 Nr: 9047-53.2012.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA PEREIRA & CIA LTDA - MADEIREIRA NOVO 

HORIZONTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor para no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153286 Nr: 1322-47.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BENEDITO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARRERA LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse manifestação do 

advogado da parte autora, embora devidamente intimado via Dje - 

publicado em 16/12/2019. Nos termos da legislação vigente, intimo o 

requerente para no prazo de 05 ( dias) manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154749 Nr: 2539-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B, MARCELO 

MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:156347/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT/10.641

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada oferecesse 

impugnação ao bloqueio realizado pelo Sistema BACENJUD, embora 

devidamente intimada na pessoa de seus advogados, às fls. 302/303. 

Assim, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para, em 05 dias, manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180028 Nr: 831-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente intimo o autor , para em cinco dias dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259700 Nr: 3510-37.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 3G LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias enviar o resumo da petição inicial (padrão word) via 

e-mail snp.1civel@tjmt.jus.br, para expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354606 Nr: 6727-83.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO NILCEN, SANNYE ANGÉLICA 

VALENTE

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

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor , para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155557 Nr: 2841-57.2011.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENYSE REZENDE BARBOSA, MARCO 

ANTONIO DOS SANTOS - ESPÓLIO, RICHARD PRADO DOS SANTOS, 

ROBERT ANTONIO PRADO DOS SANTOS, SOLIANE RAIMUNDO DOS 

SANTOS, CARLA GISLEIA PEREIRA, ROBSON SERGIO LEAL, CLAUDIA 

EVANIR LEAL, VANESSA PEREIRA LEAL, DANIELA PEREIRA LEAL, 

CAMILA PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, GLASIELE MARY IWAKIRI - 

OAB:13395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MG/105.529, HABIB ABUD CABARITI - OAB:MG/38.604, JOSE 

ANTONIO APARECIDO OLIVEIRA - OAB:95591

 Nos termo da legislação vigente, intimo o autor a apontar nos autos o 

endereço correto da parte requerida : Robson Sergio Leal, uma vez que, 

realizada consulta no sítio da EBCT, no que diz respeito ao CEP apontado 

na petição de fls. 263 , este destoa do endereço apontado da referida 

petição, bem como não existe Rua Papa João VI, mas sim Avenida Papa 

Paulo VI, no entanto com outro CEP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170588 Nr: 5675-96.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANDEI FERREIRA (EXPRESSO CÓPIAS), 

ELEANDRO FÁBIO FERREIRA, MARIA ANDEI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora a manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicando o endereço correto para citação dos 

requeridos, visto que, em consulta ao sítio da EBCT, observou-se que os 

CEP's apontados na petição de fls. 193, não condizem com os endereços 

a eles relacionados, inviabilizando a remessa das correspondências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184856 Nr: 5951-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANÇA

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

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203739 Nr: 5972-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDICLEUMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) 

intimo o autor , para em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245163 Nr: 15205-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190997 Nr: 12617-13.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDINALDO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B L BRINDES LTDA - ME, ANDRE AUGUSTUS 

DE MELLO, MARIA LORECI DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 12617-13.2013.811.0015 – CÓDIGO 190997

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: REDINALDO FERREIRA GOMES

PARTE RÉ: B L BRINDES LTDA - ME, CNPJ sob o n.º 04.409.346/0001-07, 

registrada sob NIRE 51 2 0077895-3, e ANDRE AUGUSTUS DE MELLO, 

portador da cédula de identidade RG n.º 8.772.452-2 SSP/PR , inscrito no 

CPF sob n.º 603.932.621-20 e MARIA LORECI DE MELLO, portadora da 

cédula de identidade RG n.º 8.582.241-1 SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 

503.916.821-72.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 46.829,31

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 ( quinze ) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização Por Danos Materiais e 

Morais, movida pela parte requerente: Redinaldo Ferreira Gomes, brasileiro 

inscrito no CPF/MF sob o n.º 761.030.301-10, portador da cédula de 

identidade RG n.º 879.008 SSP/MT, residente na Rua Das Braúnas, n.º 

430-a, Bairro Jardim das Palmeiras, município de Sinop , estado de Mato 

Grosso, em face de B. L . Brindes pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 04.409.346/0001-07, registrada sob NIRE 51 2 

0077895-3, André Augusto de Mello, brasileiro, solteiro, empresário, 

portador da cédula de identidade RG n.º 8.772.452-2 SSP/PR , inscrito no 

CPF sob n.º 603.932.621-20 e Maria Loreci de Mello, brasileira, casada, 

empresária , portadora da cédula de identidade RG n.º 8.582.241-1 

SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 503.916.821-72, todos atualmente em 

lugar incerto e não sabido. A presente foi ajuizada, em razão da parte 

requerente haver sido surpreendida com notificação expedida pelo órgão 

da Receita Federal do Brasil, a qual informava ser ele devedor de impostos 

que totalizavam a quantia de R$ 6.829,31 ( seis mil e oitocentos e vinte e 

nove reais e trinta e um centavos) de acordo com a DARF com data de 

vencimento de 31/01/2012, anexa aos autos principais. Em apertada 

síntese , referido débito era oriundo de uma fictícia/fraudulenta relação de 

Trabalho com a primeira requerida , ora nunca existente, onde após 
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apurados na Receita Federal, havia o requerente recebido rendimentos da 

requerida no importe de R$ 45.731,70 ( quarenta e cinco mil e setecentos 

e trinta e um reais e setenta centavos), valores declarados no exercício 

de 2008, Ano-Calendário 2007 . No entanto, o requerente jamais prestou 

serviços à requerida, tampouco a conhece, bem como nunca houvera 

declarado tais valores, restando evidente haver sofrido fraude pela 

requerida e seus sócios. Diante dos fatos sucintamente narrados, restou 

clara ao requerente a necessidade de interpor a presente demanda, haja 

vista , o transtorno e prejuízo que tem sofrido de ordem material e moral, 

pois consta como devedor de tributo federal. Pedindo assim, a declaração 

de inexistência de qualquer relação jurídica entre os litigantes, bem como 

entre outros, condenar os demandados ao pagamento do débito tributário 

existente em nome do autor, além de indenizar os danos morais sofridos 

pelo mesmo, em valor a ser fixado pelo magistrado, mas que não seja 

inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais ).

 DESPACHO: Vistos etc. Pleito de p. 147 a requerer a citação por edital da 

parte requerida, vez que esta ação navega há mais de 06 anos e até o 

presente momento não foi citada, pois todas as tentativas restaram 

infrutíferas, inclusive a busca judicial de endereços dela. Logo, ante a sua 

não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer que ela está em 

lugar incerto e não sabido. Assim, determino a citação da parte requerida 

por edital, com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso 

I, e 257, todos do Código de Processo Civil. Se devidamente citada, 

quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como curadora especial a douta 

representante da Defensoria Pública, núcleo de Sinop-MT, nos termos do 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender os interesses 

da parte demandada, devendo ser cientificada pessoalmente do encargo e 

de todos os atos do processo em que deva atuar. Após, pronuncie-se em 

réplica a parte autora. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva , digitei.

 Sinop - MT, 20 de fevereiro de 2020.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154067 Nr: 2040-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMIFRA AGRO INDUSTRIAL LTDA, SABINO 

ADEMIR CALGARO - ESPÓLIO, CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REGINA VAZ MORÁS - 

OAB:66816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de avaliação do 

imóvel descrito no termo de penhora de p.123, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º - Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º - Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70700 Nr: 10320-14.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA DE MARCO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE COELHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que houvesse 

manifestação do advogado da parte autora, embora devidamente intimado 

conforme Dje 10661 - publicado em 23/01/2020. Nos termos da legislação 

vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) intimo o autor 

pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204059 Nr: 6238-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

SPESSOTO PERSOLI - OAB:138630/SP

 certifico que, decorreu o prazo legal sem que a parte requerida 

manifestasse nos autos, embora intimada da decisão de fls. 461, via Dje 

10606 - publicada em 25/10/2019. Nos termos da legislação vigente, intimo 

a parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção por 

abondono, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240312 Nr: 12182-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PADOVANE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernando Gallina - 

OAB:20.026/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a parte autora 

apresentasse nos autos suas alegações finais. Nos termos da legislação 

vigente, intimo a parte requerida para no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar suas alegações finais, nos termos da r. decisão de fls. 110.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177649 Nr: 13464-49.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CANGUÇU LTDA. EPP, ILO 

OSCAR SOARES DA SILVA, LAUREN FIGUEIRA DA SILVA, MARLEIS 

FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:15664/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo à intimação das partes por 

meio de seus advogados, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos documentos acostados aos autos de fls. 349 - Auto de 

Penhora de Bens Imóveis e fls. 350/355 - Auto de Avaliação de Imóvel 

Rural.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66649 Nr: 6301-62.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão de Débito, bem como compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a referida 

Certidão, para providências que entender cabíveis, para que possamos 

dar o efetivo impulsionamento ao processo.

 INTIMAÇÃO DA REQUERENTE para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68013 Nr: 7615-43.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão de Débito, bem como compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a referida 

Certidão, para providências que entender cabíveis, para que possamos 

dar o efetivo impulsionamento ao processo.

 INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191753 Nr: 13381-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

comparecer em secretaria a fim de retirar a certidão expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25812 Nr: 3971-97.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

VANIA CLEIA SOUZA LOPES - OAB:6891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, 

comparecer em secretaria a fim de retirar a certidão expedida, bem como 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito, por abandono, nos termos da r. decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 8268-74.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR CIRINO DE ALMEIDA, JANE MARIA DE 

SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que recolha uma guia referente 

expedição de Certidão de Débito, bem como compareça na Secretaria 

desta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a referida 

Certidão, para providências que entender cabíveis, para que possamos 

dar o efetivo impulsionamento ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125489 Nr: 4702-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA, AGNEU 

BONICONTRO, NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO, VITOR 

NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado de Avaliação do imóvel 

descrito às fls. 224, 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).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001269-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 CARTA DE CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1001269-34.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 10.052,16 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
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(7) POLO ATIVO: Nome: ANA MEDEIROS DA SILVA Endereço: Avenida 

Bruno Martini, 86, Casa, São Cristóvão, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, 

1374, 16 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 

Senhor(a): REU: BANCO PAN Ao Sr.(a) Representante legal A presente 

carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, 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 documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIADOR 

(A) Data: 08/02/2021 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. SINOP, 2 de março de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação de 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI BATISTA DE MACEDO OAB - MG82321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009193-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CENTRO 

OESTE TRANSPORTES E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - ME REU: 

FORCA REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

Vistos em correição. Defiro o cancelamento da solenidade ora aprazada 

para o dia 02 de março de 2020, às 17:00 horas, solicitada pela parte 

autora, em razão da ausência de citação da parte requerida, conforme 

correspondência devolvida via AR de Id. 27655867. Ainda, conforme 

requerimento da parte autora, determino seja realizada nova tentativa de 

citação do requerido, por meio de oficial de justiça, no mesmo endereço 

informado pelo requerente na petição de Id. 22873054. Por outro lado, para 

o deferimento da citação por hora certa são necessários os requisitos 

legais presentes no art. 252 do CPC, quais sejam, ter o oficial de justiça 

diligenciado por duas vezes no endereço da parte contrária, bem como a 

suspeita de ocultação devidamente atestada por ele, os quais não foram 

observados nos autos. Nesse sentido, 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”. Não há suspeitas de que a parte 

executada esteja se ocultando a fim de evitar sua citação pessoal, muito 

menos qualquer diligência do oficial de justiça. Além disso, na última 

tentativa de citação da parte requerida sequer foi procurado o endereço 

dela pelo serviço de correios e telégrafos, consoante corrobora o aviso 

de recebimento, retornando com a informação “não procurado”, o que 

inviabiliza a citação por hora certa, pelo menos por enquanto. 

Demonstrado que a citação por AR não teve êxito. Deve ser feita por 

mandado via oficial de justiça. Até para viabilizar, se for o caso, a 

pretendida citação por hora certa. Diante disso, indefiro, neste momento 

processual, o pedido de citação da parte executada por hora certa, 

devendo ser promovida a diligência por oficial de justiça. Por fim, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 22 de março de 2021, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001796-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MOCELIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CENTENARO OAB - MT0008141A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ APARECIDO QUIROGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 84,00(Oitenta e Quatro 

Reais), (ID.29684832).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009121-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009121-46.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA POLO PASSIVO:REU: GR DISTRIBUIDORA 

DE AUTO PECAS LTDA - ME CERTIDÃO Certifico que os Embargos 

Monitórios id.23855550 é tempestivo e, 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 nos termos do item 3 da 
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decisão id. 21744680. Sinop-MT, 2 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009308-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009308-54.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA POLO PASSIVO:REU: BANCO CETELEM 

S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id.28156629 é tempestiva e, 

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 impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 2 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009351-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BERTOTI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REU)

Suzana de Oliveira (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009351-59.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ALCIDES BERTOTI PEREIRA POLO PASSIVO:REU: LUIZ CARLOS 

GONCALVES, SUZANA DE OLIVEIRA CERTIDÃO Certifico que as 

contestações ids. 24186435 e 24523557 são tempestivas e, 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 

impugná-las caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 2 de março 

de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009362-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1009362-20.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: ALBERTO FURTADO DE MENDONCA, ADONIRO 

CAPANEMA NETO 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 a certidão id. 

27262217. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 2 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009371-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009371-79.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 25256261 é 

tempestiva e, 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 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 2 de março de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005108-72.2017.8.11.0015

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:

RONALDO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para o preparo da Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Goiânia/GO, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009450-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLENIO RIZERIO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. B. D. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

P R O C E S S O  N º 1 0 0 9 4 5 0 - 5 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  P O L O 

ATIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANKLENIO RIZERIO DE ALMEIDA, 

G. B. D. A. POLO PASSIVO:ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CERTIDÃO Certifico que a 

contestação id. 24310927 é tempestiva e, 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 impugná-la caso queira no prazo de quinze 

dias. Sinop-MT, 2 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009518-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

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))

 

PROCESSO Nº1009518-08.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS POLO PASSIVO:REU: 

BANCO BMG S.A CERTIDÃO Certifico que a contestação id.24135481 é 

tempestiva e, 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 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 2 de março de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 87) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 56/57) qual seja, 

22.03.2016, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra Eliana 

Calmon, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - Segunda Turma, Data de 

Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade de Marina de Arruda Andrade (CPF n. 045.261.281-04), via 

Sistema BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85020 Nr: 2445-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME, 

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO, AURO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos novos endereços encontrados junto aos bancos 

de dados fls. 141/151, conforme solicitado na petição fls. 135/137.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165746 Nr: 559-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AURELIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561, 

ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:16846

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(a) advogados(a) das partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito acerca do cálculo de fls. 231/232, conforme item 3. do despacho 

de fl. 224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 3193-88.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA., RICARDO LUIZ HUCK, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY, LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação e remoção, conforme item 1. do despacho de fl. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238763 Nr: 11265-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CAVENAGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos novos endereços encontrados junto aos bancos 

de dados fls. 79/83, conforme solicitado na petição fls. 76.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 6990-33.2010.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da silveira 

Tavares - OAB:11445/MT, PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:19.359 OAB/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada para a presente data por motivo de saúde, redesigno 

a audiência de saneamento e organização do processo para o dia 6 de 

maio de 2020, às 14h00min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 202252 Nr: 4709-65.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELZA SCHOR GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADUAN BENATTI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT
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 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada para a presente data por motivo de saúde, redesigno 

a audiência de saneamento e organização do processo para o dia 6 de 

maio de 2020, às 16h15min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 168.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269525 Nr: 9490-62.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GAZZIERO, AMAZÔNIA MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA., VALDECIR GAZZIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT, FABIA CAROLINA 

MORETTO RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301-MT, LIANA MARA 

COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT, RHUBIA ANTUNES SEGATO - 

OAB:17901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, FÁBIA CAROLINA MORETTO RISSATO RODRIGUES - 

OAB:/MT 9301, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada para a presente data por motivo de saúde, redesigno 

a audiência de saneamento e organização do processo para o dia 6 de 

maio de 2020, às 14h45min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 170045 Nr: 5074-90.2012.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO VITORINO OSMARI - ESPÓLIO, GERALDO 

OSMARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILDO SEVERO DA SILVA - 

OAB:8783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

1. Considerando que o Magistrado Titular desta Vara não poderá realizar a 

audiência designada para a presente data por motivo de saúde, redesigno 

a audiência de saneamento e organização do processo para o dia 6 de 

maio de 2020, às 15h30min.

2. Acaso necessário, diligências pelo Juízo.

3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos do 

despacho de fl. 181.

3ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008105-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REU)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Feitos 

Cíveis : 1008105-57.2019.8.11.0015 Tipo de Ação: AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COBRANÇA INDEVIDA, DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE AUTORA: 

ALEXANDRE MAIA DE MIRANDA PARTE REQUERIDA: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Certidão de Trânsito 

em Julgado Certifico e dou fé que a sentença constante do ID 27570695 

transitou em julgado sem interposição de recurso. Sinop - MT, 2 de março 

de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011984-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1011984-72.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 26615427 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que a autora através do ID 

25375048 e a requerida conforme ID 26615427 informam o não interesse 

na realização da audiência de conciliação já designada nos autos. SINOP, 

2 de março de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a advogada da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE., conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))
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MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 
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SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 
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JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES Prazo do Edital: 

15 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO PROCESSO n. 

1005366-48.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.642.918,93 ESPÉCIE: 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL POLO ATIVO: SANTA IZABEL AGROPASTORIL 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO 

PIPINO, n 3155, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-059 

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO 

PIPINO, N 3155, SETOR INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-059 POLO 

PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES nos autos supra 

mencionados, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC), INTIMANDO todos os credores 

e interessados das recuperandas SANTA IZABEL AGROPASTORIL 

COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP e VETERINARIA AGROBOI 

COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP, para comparecer e se reunir em Assembleia Geral de Credores, em 

primeira convocação designada para o dia vinte e cinco (25) de março (3) 

de 2020 às 9 horas, que será realizada no Hotel Ucayali, situado na 

Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – MT, telefone: 

66-3517-1212. Iniciando-se o cadastramento dos credores às 08:00 (oito) 

horas, ocasião em que a assembleia será instalada com a presença de 

credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, 

computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam os 

credores desde já convocados para a assembleia, em segunda 

convocação, a qual será instalada com a presença de qualquer número de 

credores, a ser realizada no mesmo local, no dia 2 (dois) de abril de 2020, 

às 09:00 (nove) horas, iniciando-se o cadastramento dos credores às 

08:00 (oito) horas. A assembleia ora convocada tem como objeto a 

deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, 

rejeição ou modificação do Plano de Recuperação Judicial. Para participar 

da assembléia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será 

encerrada no momento da instalação. Os credores poderão obter cópia da 

minuta do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação da 

assembleia no site do TJ/MT, sistema PJE ou diretamente com o 

Administrador Judicial (atendimento@zapaz.com.br). Os credores 

legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador 

deverão enviar para o e-mail atendimento@zapaz.com.br documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do 

processo em que se encontre o documento, aplicando- se, neste caso, o 

disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil e demais disposições 

legais cabíveis. Os documentos deverão ser recebidos com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da realização da Assembleia, 

conforme disposto no art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa 

jurídica, deverão ser apresentados os documentos societários que 

comprovem os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da 

procuração e demais documentos hábeis que comprovem a outorga de 

poderes, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se 

encontre os mencionados documentos societários. Os sindicatos poderão 

representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação 

do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não 

comparecerem, pessoalmente ou por procurador a assembléia, devendo 

no prazo de até dez (10) dias antes da assembléia apresentar ao 

administrador judicial a relação dos associados que pretende representar, 

e o trabalhador que constar da relação de mais de um sindicato deverá 

esclarecer, em até vinte e quatro (24) horas antes da assembléia, qual 

sindicato o representa, sob pena de não ser representado por nenhum 

deles.Do ocorrido na assembleia será lavrado a ata contendo o nome de 

todos os presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de dois 

(2) membro de cada uma das classes votantes e que será entregue ao 

juiz, juntamente com a lista de presença no prazo de quarenta e oito (48) 

horas. 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, NIRLEI 
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APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 28 de fevereiro de 

2020. Vânia Maria Nunes da Silva 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado do Município de Sinop - MT, interessada nos autos de 

que foi pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas 

e dia 2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 
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JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)
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JUDICIAL)
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Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 
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pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015
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AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))
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MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))
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ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado das recuperandas para que apresentem no prazo de 

dez (10) dias os documentos contábeis referentes aos meses de abril de 

2019 a janeiro de 2020, sob pena de destituição dos administradores das 

empresas recuperandas, artigo 64, inciso V, c/c com seu parágrafo único 

da LRE. Ainda, de que foi pelo Administrador Judicial designado os dias 

25/3/2020 às 9 horas e dia 2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a 

primeira e segunda convocação da Assembléia Geral de Credores, que 

será realizada no Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, 

Centro, em Sinop – MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao 

plano de recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, 

podendo acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, 

conforme decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a advogada da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 211 de 545



LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a advogada da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o administrador Judicial para que providencie nos termos do artigo 

36 da Lei 11101/05, § 1º a afixação da cópia do aviso de convocação da 

assembléia geral de credores, de forma ostensiva na sede e filiais das 

recuperandas, bem como para que providencie a publicação do Edital de 

Convocação da Assembléia Geral de Credores em jornais de grande 

circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 

quinze (15) dias, conforme decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO(A))

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

VERNER GUNTHER WEBER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

BIOSEV BIOENERGIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIA RITA CURCI LOPEZ OAB - SP234098 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

IGOR PELLIS VEGELE OAB - RJ141732 (ADVOGADO(A))

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 
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MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG56526-O 

(ADVOGADO(A))
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Intimar a advogada da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.
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Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.
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Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.
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INTERESSADO)

JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES OAB - MG57680 

(ADVOGADO(A))
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Intimar a advogada da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.
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CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

OURO FINO AGRONEGOCIO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

CASA DO ADUBO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da empresa credora, interessada nos autos de que foi 

pelo Administrador Judicial designado os dias 25/3/2020 às 9 horas e dia 

2/4/2020, às 9 horas, respectivamente, para a primeira e segunda 

convocação da Assembléia Geral de Credores, que será realizada no 

Hotel Ucayali, situado na Avenida das Figueiras, 180, Centro, em Sinop – 

MT, telefone: 66-3517-1212. Caso queira ter acesso ao plano de 

recuperação o mesmo encontra-se disponível no site do TJ/MT, podendo 

acessar os autos acima indicado que trâmita pelo sistema PJE, conforme 

decisão de ID 29648817.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012578-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREIA COELHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PIERRE DE LIMA OAB - RS44763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI POMPEO DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI POMPEO DE MATTOS OAB - RS27488 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILMAR ALVES DE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012578-86.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: DEBORA REGINA COELHO SCHLOTTGEN, CLAUDIA 

ANDREIA COELHO SIQUEIRA REQUERIDO: VANDERLEI POMPEO DE 

MATTOS Vistos etc. 1. Considerando que o Magistrado Substituto desta 

Vara não poderá realizar a audiência designada para o dia 03 de março de 

2020, por motivo de saúde, redesigno a audiência de instrução para o dia 

6 de maio de 2020, às 13h30min. 2. Acaso necessário, diligências pelo 

Juízo. 3. No mais, intime e cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos 

termos do despacho de ID. 24602333. Sinop/MT, 2 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000349-60.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALDEMIR MOREIRA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO; INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO 

LIMINAR que ALDEMIR MOREIRA SILVA move contra BANCO BMG S.A., 

em razão da existência de um contrato de empréstimo realizado de forma 

fraudulenta em seu nome perante o banco/requerido, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado a este que cesse 

a cobrança das parcelas e não proceda a sua negativação. É o relato do 

necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a 

requerente jamais efetuou qualquer transação com o banco/requerido, até 

porque os documentos ID 28198550 demonstram que o contrato ora em 

questão não foi subscrito pela requerente, mas sim por pessoa 

desconhecida, fato esse que revela a probabilidade do seu direito. O 

"Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos que o protesto 

e a inscrição nos órgãos de proteção o crédito pode acarretar, pois uma 

vez inscrito no rol de maus pagadores, certamente estará ela impedido de 

contratar qualquer financiamento, empréstimo e de participar de qualquer 

certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não 

deixa de constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. 

Desta forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para 

determinar que o requerido se abstenha de debitar as parcelas oriundas 

do contrato nº 23875660 (ID. 28198550), da conta bancária e 

aposentadoria do requerente, bem como de negativar ou protestar o 

respectivo débito, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), por cada cobrança indevida. Considerando que a requerente 

manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação do requerido para integrar a 

relação processual, intimando-a para que se manifeste em cinco dias 

sobre o interesse ou não na realização da referida audiência. Havendo 

interesse, façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação, 

caso contrário, fica o requerido advertido de que o prazo para a 

contestação tem início a partir do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência, art. 335, II do CPC, ou após o prazo de 05 dias concedidos para 

sua manifestação. Nos termos do art. 1.048, I do CPC, defiro o pedido de 

prioridade de tramitação aos presentes autos, eis que a requerente é 

idosa, conforme se verifica no documento ID. 28198541. Observe a Srª 

Gestora o provimento que rege a matéria. Por fim, em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não verifico 

qualquer informação que desabone a declaração de hipossuficiência ID. 

28198090, razão pela qual defiro a requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012515-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONINHA GABIATTI (REQUERENTE)

FRANCISCO GABIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR AUGUSTO BUFFON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SANDRO RAYFRAN FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012515-61.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCISCO GABIATTI, ANA ANTONINHA GABIATTI 

REQUERIDO: CEZAR AUGUSTO BUFFON Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifico que a autora foi devidamente intimada para que se 

manifestasse sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, ID. 25526992, 

contudo, quedou-se inerte ID. 26657076. Deste modo, determino o 

cancelamento da audiência designada para o dia 03/03/2020 às 15h00min, 

e, por conseguinte, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, 

com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 2 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013341-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ZERIAL PARIS (INVENTARIANTE)

DIRCE ZERIAL PARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013341-87.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: DIRCE ZERIAL PARIS INVENTARIANTE: CLAUDIA ZERIAL 

PARIS REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL 

Vistos etc. 1. Por petição de ID. 29620776, a parte autora informou que a 

testemunha a ser inquirida está residindo em outra comarca, assim, 

requereu o arquivamento da presente missiva. 2. Deste modo, cancelo a 

audiência designada para o dia 11 de março de 2020 às 15:00, e 

consequentemente, determino a devolução da presente missiva ao juízo 

de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 2 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013870-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/8/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013870-09.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DOS SANTOS DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 28097025 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 26 de agosto de 2020, às 16:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014849-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 26/8/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 
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acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014849-68.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ENCORE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA RÉU: TIAGO DIOLINDO ALMEIDA Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 26847076 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 26 de agosto de 2020, às 15:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA (REU)

 

Intimar a advogada do autor para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito ante a não citação do requerido 

conforme IDs. 26989974 e 27073975.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-40.2020.8.11.0015

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)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/8/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000027-40.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JULIETA DE OLIVEIRA PRADO 

RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27820140 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 26 de agosto de 2020, às 15:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (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 2/9/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000276-88.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ROSANGELA DE LIMA REU: 

BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 28145719 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 02 

de Setembro de 2020, às 15:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013783-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAIVA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 26/8/2020, às 

14 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013783-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): PAIVA & CIA LTDA - EPP RÉU: 

ULISSES DUARTE JÚNIOR Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27561739 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 26 de agosto de 2020, às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007846-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE OLIVEIRA PENTIADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO PINTO DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1007846-62.2019.8.11.0015 IVAN DE OLIVEIRA PENTIADO - CPF: 

708.235.539-49 (AUTOR(A)) LEOPOLDO PINTO DE SOUZA - CPF: 

424.404.401-91 (REU) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico, em cumprimento ao 

mandado do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, RUA QUATRO CASA 

10 QUADRA 12 LOTEAMENTO QUITÉRIA TERUEL LOPES e aí sendo, 

PROCEDI A CITAÇÃO E A INTIMAÇÃO DO SR. LEOPOLDO PINTO DE 

SOUZA do teor e por todo conteúdo do presente mandado, o qual após 

leitura de tudo bem ciente ficou, recebendo contrafé que lhe ofereci, 

deixando de exarar sua assinatura, OBS.: SENDO QUE O POLO PASSIVO 

ENCONTRA SE ACIDENTADO EM TRANSITO, ACAMDO, COM 

TETRAPREGIA PLENA, FRATURA NA VERTEBRA QUATRO CINCO E SEIS, 

SEGUNDO INFORMAÇÃO DE SUA ESPOSA A SRA. MARIA OZIANI BRITO 

BARROS,., (( MAURO ROBERTO XAVIER DE LIMA MAT.: 7128)). 

RONDONÓPOLIS/MT, 21 de janeiro de 2020. MAURO ROBERTO XAVIER DE 

LIMA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação 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)

 

Intimar o advogado do autor no prazo de cinco (5) dias 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., 

bem como para que no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, nos bairros Jardim das Nações, Jardim Botânico e Nossa 

Senhora Aparecida, 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, sob pena de 

devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-32.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 2/9/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado do seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000810-32.2020.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO ALVES GOMES REU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

28777240 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 02 de 

Setembro 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 2/9/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000810-32.2020.8.11.0015 AUTOR(A): SEBASTIAO ALVES GOMES REU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

28777240 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 02 de 

Setembro 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA DE LIMA (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 2/9/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000329-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): LUZIA VIEIRA DE LIMA REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 28145719 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 02 de Setembro de 2020, às 16:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000282-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 2/9/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000282-95.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARINALVA PEREIRA COSTA 

REU: BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 28145719 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 02 de Setembro 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).

Certidão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007800-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E REFINACAO STA CECILIA LTDA 

(IMPUGNADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que a empresa impugnada foi devidamente 

intimada conforme ID 29643634, porém, deixou decorrer o prazo legal sem 

manifestar sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), 

bem como não juntou aos autos documentos e em indicou outras provas 

que reputem necessárias. Sinop, 2 de março de 2020. Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 2/9/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000218-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO 

REU: BANCO SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 28102153 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 02 de Setembro de 2020, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000201-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CADASQUEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 2/9/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000201-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA CADASQUEVES SILVA 

REU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 28102153 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 02 de Setembro de 2020, às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015279-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 5/8/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015279-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FAUSTINO VENTURA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27641317 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de agosto 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015255-89.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 5/8/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado do seu constituinte NÚMERO DO PROCESSO: 

1015255-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ALVES DA SILVA RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27641833 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 05 de agosto de 2020, às 16:00hs, 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015255-89.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/8/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015255-89.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ALVES DA SILVA RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27641833 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 05 de agosto de 2020, às 16:00hs, 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014755-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 5/8/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014755-23.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO JOSE CARDOSO RÉU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 27640723 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 05 de agosto 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012274-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR RISSO DOS SANTOS (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto a 

devolução da correspondência de citação sem o devido recebimento com 

a informação de que o requerido mudou-se, conforme ID 29773908

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014985-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/8/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014985-65.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA DA PARECIDA DA 

ROSA DE JESUS RÉU: BANCO SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID- 27641811 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de agosto de 2020, às 15:00hs, conforme 
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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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015022-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MANUEL KUHN TELLES OAB - SP263463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MENEGUETTI SEGA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor 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, no bairro Jardim Botânico, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014982-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/8/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014982-13.2019.8.11.0015 AUTOR(A): TEREZINHA DA PARECIDA DA 

ROSA DE JESUS RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID- 27641822 designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 05 de agosto de 2020, às 14:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado). SINOP, 3 de fevereiro de 2020 

SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014844-46.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 5/8/2020, às 

13 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado do seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014844-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA BOREAN RÉU: BANCO 

BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27641128 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 05 de agosto 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014844-46.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/8/2020, às 13 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014844-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA BOREAN RÉU: BANCO 

BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27641128 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 05 de agosto 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, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015152-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/8/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015152-82.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BERTULINA AMANCIA 

KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 27641138 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 05 de agosto 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, 3 de fevereiro de 2020 

SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012263-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI SILVA SANTOS DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON SILVA SANTOS OAB - 006.872.041-60 (REPRESENTANTE)

JOSE EDILSON SILVA SANTOS OAB - 006.872.041-60 (PROCURADOR)

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/7/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 
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acompanhado da parte autora. REQUERENTE: SIMONI SILVA SANTOS DE 

CASTRO REPRESENTANTE: JOSE EDILSON SILVA SANTOS REQUERIDO: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 26109323 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado). SINOP, 3 de fevereiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/7/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1015147-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): BERTULINA AMANCIA 

KRUCZKIEWICZ RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 27641303 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 16:00hs, 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, 27 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA 

GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014695-50.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 29/7/2020, 

às 15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado do seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014695-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ELAINE BARBOSA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 27641112 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 

de julho 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, 27 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014695-50.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/7/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014695-50.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ELAINE BARBOSA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 27641112 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 

de julho 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, 27 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014846-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 29/7/2020, 

às 15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado de seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014846-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA BOREAN RÉU: BANCO 

BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27641100 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de julho 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, 27 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014846-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/7/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014846-16.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FATIMA BOREAN RÉU: BANCO 

BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 27641100 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de julho 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, 27 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 190369 Nr: 11818-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INESIO FIORESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SIMONATO, FATIMA LUCIA 

SIMONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Fatima Lucia Simonato, Cpf: 

87096269134, Rg: 17/R-2.079.847 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), do lar, Endereço: Desconhecido, Cidade: Sinop-MT

Requerido(a): Gilmar Simonato, Cpf: 18330649920, Rg: 12/C-293.110 SSP 

SC Filiação: , brasileiro(a), casado(a), motorista, Endereço: Rua Rosa 

Barbosa, Nº 73 ( Porâo), Bairro: Loteamento Floresta, Cidade: Criciúma-SC

Nome e cargo do digitador:Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos, etc.

INÉSIO FIORESE propôs a presente “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE com 

pedido de antecipação de tutela” contra GILMAR SIMONATO e FÁTIMA 

LÚCIA SIMONATO.

Informou que é proprietário do imóvel urbano localizado na Rua das 

Samambaias, nº 456, Lote 09, Quadra 123, medindo 602,00m², matriculado 

sob o nº 19.404 CRI/SINOP/MT (R-07-19.404), sendo que nele há uma 

casa de alvenaria.

Disse que o imóvel foi adquirido dos Réus em 18/09/2012, com o 

pagamento da totalidade do bem antes mesmo da assinatura da escritura 

pública, e que quando da realização do negócio, celebraram um contrato 

de comodato por tempo determinado, onde os Réus permaneceriam no 

imóvel até 30/08/2013; que na data final do comodato foi até o imóvel, 

todavia, não localizou os Réus; que os vizinho disseram que o imóvel 

estava abandonado a pelo menos 50 dias; que para evitar depreciação do 

imóvel, ou sua invasão, faz-se necessária sua imissão na posse do 

imóvel.

Fundamentou sua pretensão no artigo 1.245 do Código Civil, e artigo 273, 

do CPC/73.

Ao final requereu a concessão da antecipação de tutela, para os fins de 

imiti-lo na posse do bem, ao final, o julgamento totalmente procedente da 

presente demanda, com a sua consequente imissão em definitivo na 

posse do imóvel.

Junto os documentos de fls. 10/24.

Pode-se ver às fls. 25/26, a decisão de deferiu a tutela antecipada 

pleiteada pelo Autor.

Conforme certidão de fls. 30/31, o Autor foi devidamente imitido na posse 

do bem, sendo, ainda, constatado pelo Sr. Oficial de Justiça “que suas 

dependências estava em completo abandono, pois já possuía um certo 

acúmulo de poeira sobre o piso cerâmico, bem como a existência de teias 

de aranhas nas paredes e teto”, bem como a “existência de móveis em 

seu interior, sendo que a maioria estavam desmontados e amontoados na 

sala de estar, e outros estavam na suíte, quarto, dispensa, outra sala, 

banheiro, área de serviço, pátio externo e quintal”, conforme descrição 

individualizada na certidão.

O Auto de Imissão de Posse pode ser visto às fls. 32.

Ante a infrutífera citação dos Réus (fls. 47), eles foram devidamente 

citados por edital (fls. 59/60 e 63/65), e conforme certidão de fls. 66, 

deixaram transcorrer o prazo legal sem se manifestarem, por essa razão, 

os autos foram remetidos a Defensoria Pública que, na qualidade de 

curadora especial, contestou o feito por negativa geral (fls. 67/67-v).

A impugnação pode ser vista às fls. 71/72.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 73), os 

Réus se manifestaram às fls. 76, informando o desinteresse na produção 

de outras provas, já o Autor nada disse.

Diante da desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do 

artigo 355, inciso I, do CPC, determinou-se a conclusão dos autos para 

prolação de sentença.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE com pedido de antecipação de 

tutela” proposta por INÉSIO FIORESE contra GILMAR SIMONATO e FÁTIMA 

LÚCIA SIMONATO.

Com efeito, a ação de imissão de posse é ação petitória, objetivando o 

proprietário buscar a posse de um bem que nunca teve.

São requisitos essenciais de sua admissibilidade a prova do domínio, a 

individualização da coisa e a prova de posse injusta da parte ré; deve ao 

autor ainda demonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser 

apresentada com a petição inicial, imprescindível a comprovação de que o 

bem está indevidamente em poder de terceiro indevidamente.

Sobre a natureza da ação de imissão de posse, Arnaldo Rizzardo, pontua 

que tal ação “não é possessória destinada à proteção da posse, mas sim 

ação petitória a favor de quem vai em busca da posse”. (Direito das 

Coisas. Lei 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 155).

In casu, o Autor demonstrou que é senhor do bem, pois acostou nos autos 

a escritura do bem individualizado na inicia (fls. 12/13-v), bem como, pelo 

contrato de comodato (fls. 18/21), ficou comprovado que o bem estava 

indevidamente em poder dos Réus, já que o contrato previa seu termino 

em 30/09/2013, e o bem não foi devidamente restituído ao Autor.

Salienta-se que os Réus são defendidos por curador especial, e apesar 

da não imposição do ônus da impugnação específica (Parágrafo único do 

artigo 341 do CPC), esta não exclui a necessidade de o curador especial 

apresentar fatos, provas e argumentos tendentes à desconstituição das 

alegações da parte contrária, essenciais, até mesmo, à fixação dos 

pontos controvertidos, provas essas não realizadas.

Como não há prova nos autos que contrarie o direito do Autor, não resta 

dúvida que a presente ação deve ser julgada totalmente procedente.

Diante do exposto e tudo o mais que consta dos autos, CONFIRMO a tutela 

antecipada concedida às fls. 25/26, e nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, imitindo o 

Autor na posse do imóvel sito à Rua das Samambaias, nº 456, Lote 09, 

Quadra 123, medindo 602,00m², em Sinop/MT, matriculado sob o nº 19.404 

CRI/SINOP/MT (R-07-19.404) (fls. 12/13-v).

CONDENO os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do Novo Código de Processo Civil, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, eis que defiro a eles os benefícios da justiça gratuita.

DETERMINIO a intimação dos Réus, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retirarem os bens móveis descrito na certidão de fls. 30/31, sob pena de 

abandono.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 

06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. 

Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora 

para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda 

fase.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 14 de agosto de 2019.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 6695-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMOWIDEA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 Intimar os advogados das partes Dr. RINALDO FERREIRA DA SILVA e 

RAFAEL RODRIGO FEISTEL do teor do ofício de fls. 220, o qual informa 

que as custas para cancelamento de protesto importam no valor de R$ 

49,00 (quarenta e nove reais), bem como solicita que seja efetuado o 

referido pagamento para posterior cancelamento do protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210612 Nr: 11482-29.2014.811.0015
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 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP, MANDALA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, AGROPECUÁRIA MANDALA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11482-29.2014

Vistos, etc...

Sobre os embargos declaração apresentados às fls. 7.507/7.533, diga o 

administrador judicial e o MP, em cinco dias, sucessivamente.

 Após, cls. para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop, 28 de fevereiro de 2020.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 11678-04.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PÉRICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, JOÃO DACIO ROLIM - OAB:MG/822-A, 

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA - OAB:MG/ 71.920, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Número do Processo: 11678-04.2011

Vistos etc.

Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 15 dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se.

 Havendo manifestação dentro do período de seis meses, desarquivem-se 

os autos, sem ônus para as partes.

Havendo pedido para cumprimento de sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação em 15 dias, sob pena de multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 

10%, ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193133 Nr: 14881-03.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGO CAMBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO FARES PAULO - 

OAB:OAB/MT 17.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 (...) Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

70.Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 28 

de fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188496 Nr: 9804-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE FÁTIMA FUZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. SABRINA TOCHETTO para que 

compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim de 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) expedida(s) com a finalidade proceder a 

penhora e demais atos, e providencie a sua distribuição/cumprimento, 

devendo ainda no prazo de dez (10) dias comprovar a(s) distribuição(ões) 

da(s) referida(s) Carta(s) Precatória(s) no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127873 Nr: 7087-33.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA FILIPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JANN - 

OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Intimar o advogado do autor Dr. SEBASTIÃO JANN para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito de 03 (três) diligências, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de penhora, remoção e avaliação, no 

bairro Centro, 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 o bairro 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118711 Nr: 11016-11.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA NOGAROLLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436/RJ

 Intimar o advogado da devedora Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA para 

que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação, na forma como requerido na 

petição de fls. 287/345, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o 

valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que findo 

o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para 

o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171106 Nr: 6275-20.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR CESAR BERGO, APARECIDO 
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VALENTIM BERGO, AROLDO MARCOS BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Intimar a advogada do autor Dra. MARIA LUCILIA GOMES, do teor do ofício 

de fls. 199 verso, oriundo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do 

Norte, o qual solicita o pagamento da diligência do(a)Sr.(a) Oficial(a) de 

Justiça, nos autos da carta precatória nº 1024-92.20186861160085, no 

prazo de 10 dias, mediante emissão de guia no endereço eletrônico 

arrecadacão.tjmt.jus.br, sob pena de devolução da deprecata, caso não 

seja providenciado o deposito no prazo indicado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167542 Nr: 2417-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2417-78.2012.811.0015 – CÓDIGO: 167542

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP 

LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: LUCAS DE ARAUJO

INTIMANDO: Requerido(a): Lucas de Araujo, Cpf: 06630751906, Rg: 

10022071-7 SSP PR Filiação: Leonor Aparecida Araujo dos Santos, data 

de nascimento: 12/03/1987, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, 

casado(a), comerciante, vendedor.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumpra a obrigação, na 

forma como requerido na petição de fls. 125/132, consistente no 

pagamento da importância de R$ 16.511,08 (Dezesseis mil, quinhentos e 

onze reais e oito centavos) sob pena de aplicação da multa de 10% sobre 

o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que 

findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 

dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

DE SINOP LTDA ajuizou ação monitória em face de LUCAS DE ARAUJO. 

Alegou a autora que é credora da importância já atualizada de R$ 7.032,49 

(sete mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), e que o valor de 

seu crédito é representado por dois cheques emitidos pelo réu (cheque nº 

850042, e cheque nº 850043, ambos no valor de R$ 1.691,00). 

Fundamentou sua pretensão no artigo 1.102-A do CPC/73, e nos artigos 

47 e 59 da Lei nº 7.357/85. Ao final requereu o julgamento procedente da 

presente ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.032,49 (sete mil, 

trinta e dois reais e quarenta e nove centavos). Juntou os documentos fls. 

15/41. Após várias tentativas de citação do réu sem êxito (fls. 47, 59 e 

94), foi ele citado por edital, conforme certidão de fl. 100, sendo estes 

autos remetidos a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, 

a qual apresentou embargos monitórios por negativa geral (fls. 101/102). 

A impugnação aos Embargos pode ser vista às fls. 105/107. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 108), a autora se 

manifestou às fls. 112/113, e o Réu à fl. 114. Após, vieram-me conclusos 

os autos. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de “AÇÃO 

MONITÓRIA” proposta por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP LTDA em face de LUCAS DE ARAUJO. Cumpre anotar que não há 

necessidade da produção de outras provas, pois suficientes os 

documentos já apresentados, comportando julgamento antecipado do 

pedido e, consequentemente, do mérito (art. 355, inciso I, do CPC). Não 

havendo preliminar, passo à análise do mérito. MÉRITO Para o ajuizamento 

da ação monitória é exigível a apresentação de prova escrita sem eficácia 

de título executivo (art. 1.102-A do CPC/73; artigo 700, do CPC/15). No 

caso dos autos, a presente ação é consubstanciada nos cheques nº 

850042 e nº 850043, ambos no valor de R$ 1.691,00 (mil, seiscentos e 

noventa e um reais), da Agência nº 4102 e Conta Corrente nº 8.835-8, de 

titularidade do Réu. Na defesa apresentada em favor do réu pelo Douto 

Defensor, não existem elementos capazes de ilidir a pretensão do autor, 

deixando, inclusive, de purgar a mora, assim, concluo que a autora fez 

prova de seu crédito perante este juízo. Pelo exposto, e estando a ação 

monitória embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, que 

expressa a obrigação de pagar importância em dinheiro e a quantia certa, 

ou seja, presente a prova escrita do crédito, e sendo está certa e líquida, 

JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos, e consequentemente, 

PROCEDENTE a Ação Monitória, para condenar o réu ao pagamento de R$ 

3.382,00 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais), devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da emissão de cada cártula (cheque nº 

850042 e cheque nº 850043, ambos emitidos em 27/05/2008), e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir apresentação de cada cártula à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação (cheque nº 850042, 

devolvido pelo motivo 11, em 27/06/2008; cheque nº 850043, devolvido 

pelo motivo 11, em 28/07/2008) (REsp nº 1.556.834 – SP – Representativo 

de Controvérsia). CONDENO o Réu/Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada 

pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 

da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 17 de setembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal. Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, 

digitei.

Sinop - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222336 Nr: 1066-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, JOAO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN RICARDO MEDEIROS DE 

FREITAS - OAB:40.609 GO, RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - 

OAB:41007

 Intimar o advogado da devedora Dr. RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS 

para que no prazo de 15 dias, cumpra a obrigação, na forma como 

requerido na petição de fls. 146/147, sob pena de aplicação da multa de 

10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando 

ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 

do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179520 Nr: 291-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Intimar o advogado da devedora Dr. LUIZ HENRIQUE VIEIRA que no prazo 

de 15 dias, cumpra a obrigação, na forma como requerido na petição de 

fls. 232/234, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da 

condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que findo o prazo 

sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208060 Nr: 9487-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PAULO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237.070/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 (...) Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, e CONDENO o Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

35.Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 

11452-28.2013.811.0015 (Código nº 190012), e prossiga a execução em 

seus ulteriores termos.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se 

a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 28 de 

fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 161098 Nr: 8596-62.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MONBACH - ME, ADAIR JORGE 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, THALISSON MAKE FERNANDES 

RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 (...) Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, e CONDENO os Embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a 

cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

47.Translada-se cópia desta decisão para os autos de n° 5924-81.2011 

(Código nº 158703), e prossiga a execução em seus ulteriores 

termos.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação 

da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 43159 Nr: 7867-80.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENORI LOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO FERRARI, AMARILDO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO SCHEWINSKI 

JÚNIOR - OAB:SC 6.822, FERNANDO LUIZ POFFO - OAB:18676/SC, 

FRANCIANE HASSE - OAB:OAB/SC 28.381

 Número do Processo: 7867-80.2004

Vistos, etc...

Diante da petição de fls. 495/512, suspendo provisoriamente o leilão 

designado no bojo da carta precatória expedida e, consequentemente, 

determino a expedição de oficio ao Juízo deprecado, comunicando a 

presente decisão.

Com fundamento no art. 9º do Código de Processo Civil, determino a 

intimação do exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição de fls. 495/512.

Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182232 Nr: 3172-68.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS ZANETI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 (...) DETERMINO que o Banco Réu refaça o cálculo e restitua o que 

cobrou a maior no período de inadimplência, na forma simples, ante a 

ausência de prova da má-fé, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do 

desembolso de cada parcela cobrada em razão do atraso, com incidência 

de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Ainda, restituía o valor 

cobrado a título de Tarifa de Avaliação de Bem (R$ 400,00), na forma 

simples, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data da celebração do 

contrato, com incidência de juros de mora de 1%, a partir da citação. 

Havendo débito em aberto, fica autorizada a compensação.Considerando 

que o Banco Réu sucumbiu em parte mínima dos pedidos, nos termos do 

parágrafo único do artigo 86, condeno o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 8º, 

do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a cobrança 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 90.Após, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 28 de 

fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007678-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT11324-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1007678-94.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

EXEQUENTE para manifestar diretamente na carta precatória nr. 

1000567-34.2019.811.0109 que tramita em Marcelândia-MT, sobre a 

certidão do Oficial de Justiça que segue abaixo transcrita: "Certifico que 

em cumprimento a CARTA PRECATÓRIA, compareci ao endereço indicado 

no mandado, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA, pois no 

endereço indicado não encontrei ninguém, existe um barracão metálico, 

com alguns maquinários e alguns bags, mas nenhuma pessoa no local. 

Sendo assim, devolvo a presente, considerando o recesso forense e o 

fato de que esta oficial estará de licença maternidade a partir de JANEIRO, 

para que seja redistribuído o mandado para outro oficial/servidor. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007122-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007122-58.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1000226-96.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006969-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006969-25.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002964-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. A. (AUTOR(A))

MARCILEIA DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GUEDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1002964-57.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO a PARTE AUTORA para manifestar sobre petição e 

documentos juntados em 11/12/2019. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007131-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007131-20.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006945-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006945-94.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008238-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008238-02.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 1 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008958-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE SOUZA ARAUJO OAB - 930.736.821-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1008958-66.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005472-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGA SUL FARMACIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005472-44.2017.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento de TRÊS diligências 

do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado de 

penhora, avaliação e intimação no seguinte endereço: Av. Dr. Ilsão de 

Mello nº 469, quadra, 02 lote 19, Bairro Jardim das Acácias, Sinop-MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009131-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1009131-90.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010651-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERITA JARDIM DOARTE (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1010651-85.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010669-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1010669-09.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008457-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008457-15.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008876-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008876-35.2019.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008936-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO ZANATELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1008936-08.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010680-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1010680-38.2019.8.11.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006216-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006216-68.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007224-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. G. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE 1007224-80.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012571-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012571-94.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012562-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012562-35.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012770-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012770-19.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012930-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1012930-44.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008991-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOZEANE APOLINARIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008991-27.2017.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003401-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CALIXTO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON GODOY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo PJE 1003401-06.2016.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o pagamento 

do débito, bem como sem que apresentassem impugnação, embora 

devidamente intimado pessoalmente. Nos termos da legislação vigente 

INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em 05 (cinco) dias juntar cálculo 

atualizado do débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1011106-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IASTAKA SHIMABUKURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1011106-50.2019.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

manifestar sobre petição e documentos juntados pela parte requerida em 

02/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007024-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID GABRIEL NEIVERT OAB - PR80408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER FONSECA (REU)

 

Processo PJE 1007024-10.2018.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos presentes 

autos. Nos termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, 

para, em cinco dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Sinop-MT, 1 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001364-64.2020.8.11.0015 Verifico que a parte autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “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). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais, 

haja vista que o simples fato de ser aposentado não o torna 

hipossuficiente, devendo demonstrar qual o valor do benefício 

previdenciário percebido, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001980-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO J PINTO - ME (REQUERIDO)

MAURICIO JOSE PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001980-39.2020.8.11.0015 Tendo em vista 

que se trata de Carta Precatória extraída de processo de execução fiscal, 

a competencia para o cumprimento é do Juízo da Vara Especializada da 
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Fazenda Pública desta Comarca, Providencie-se a redistribuição.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001381-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CARVALHO DE LIMA 06575563198 (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001381-03.2020.8.11.0015 Cite-se a parte ré 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001582-92.2020.8.11.0015

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:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

A decisão anterior não foi cumprida pela secretaria e o ofício que aportou 

aos autos não é oriundo do juízo que concedeu a liminar. Cumpra-se, com 

urgencia., expedindo o ofício ao juízo competente. Ademais, certifique a 

sra. gestora se o mandado foi ou não foi entregue ao oficial de justiça, 

haja vista que, embora a parte requerida afirme que o bem foi apreendido, 

não há nos autos a certidão informativa do cumprimento de tal diligencia.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001863-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. V. (REQUERENTE)

KASSIO MELO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSANIA ANSELMO DE OLIVEIRA OAB - MT15983/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001863-48.2020.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que 

é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “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). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Em igual termo, deverá o 

requerente juntar aos autos cartão de beneficiário do plano de saúde 

devidamente atualizado, haja vista que o documento de Id n.º 29654730 

indica data de validade já expirada. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002087-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

FRANCO SOLON FERREIRA (REQUERENTE)

FLEURIMAR FERREIRA (REQUERENTE)

FABIO MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ARAUJO FREITAS OAB - GO24783 (ADVOGADO(A))

RENATA NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - GO28378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISSON EUGENIO DORNER (REQUERIDO)

INGRID RODRIGUES DE MENEZES DORNER (REQUERIDO)

ROBERTO DORNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002087-83.2020.8.11.0015 Estando 

presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades 

legais. Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011177-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

DENISE DOS SANTOS LIMA OAB - MT27207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILINIR MARIA SCHUCK (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para 

manifestar em 05 (cinco) dias sobre certidão do oficial de justiça a seguir 

transcrito: “Certifico e dou fé, eu, FERNANDO KREUZ DALLAGNOL, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo (a) 

Juiz (a) de Direito da QUARTA VARA CÍVEL desta Comarca de Sinop/MT, 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) GIOVANA PASQUAL DE MELLO, 

e, extraído dos autos de nº. 1011177-52.2019.811.0015, diligenciei no dia 

19/02/2020, às 07h50min até o endereço fornecido nos Autos, onde não 

fora possível CITAR a Sra. Ilinir Maria Schuck, pois esta há 03 meses 
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desocupou o imóvel e não deixou meios para contato, segundo 

informações obtidas junto ao Sr. Edson Vinkler (vizinho). O referido é 

verdade e dou fé. Sinop, 20 de fevereiro de 2020. Fernando Kreuz 

Dallagnol. - Oficial de Justiça - Matrícula 25624. Sinop-MT, 2 de março de 

2020. Laura Joanir Costa Leite Rondon – Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011589-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO BRAZ DA SILVA (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 informado na inicial, visto que NÃO é CONTEMPLADO 

com o serviço de entrega dos CORREIOS; 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, 2 

de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205150 Nr: 7106-97.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - 

OAB:11160-B

 Às fls. 926/927 os requerentes pretendem o parcelamento das custas 

processuais, aduzindo a insuficiência momentânea para o pagamento 

integral, a fim de evitar ofensa aos princípios constitucionais, 

resguardando o direito dos autores ao acesso à justiça.

DECIDO

O parcelamento das custas processuais encontra previsão no art. 98 do 

Código de Processo Civil. “Art. 98. [...] § 6º. Conforme o caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Assim, diante das justificativas apresentadas pelos requerentes, 

pertinente autorizar o parcelamento das custas iniciais, na forma do art. 

468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, de modo a 

possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado 

encargo econômico aos requerentes ou óbice intransponível ao 

prosseguimento da ação. A propósito:

“JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Art. 1º da Lei nº 

7.115/1983 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950: presunção de veracidade da 

declaração de pobreza apresentada pelo postulante do benefício possui 

natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a concessão do 

benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados aos autos 

indicarem dissonância entre a declaração de pobreza apresentada e a 

disponibilidade financeira do postulante. Caso concreto em que é afastada 

a presunção de pobreza. 3. Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. 

Hipótese de parcelamento das custas, tendo em vista impossibilidade 

momentânea do agravante de custeá-las de uma só vez, nos termos do 

art. 98º, § 6º, do CPC/2015. 4. Recurso parcialmente provido.” (AI 

21037278220168260000 SP. 9ª Câmara de Direito Privado. Data de 

Julgamento: 08/11/2016. Relator: Alexandre Lazzarini. Data de Publicação: 

08/11/2016). Grifei.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para o fim de conceder o parcelamento 

das custas processuais e taxa judiciárias, cujo pagamento deverá ser 

realizado em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1ª 

(primeira) ser paga até o dia 20/03/2020 e as demais no mesmo dia dos 

meses subsequentes, sob pena de extinção.

 A Gestora Judicial deve encaminhar a presente decisão por e-mail ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, 

responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento.

 A parte autora deverá acessar o site do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), clicar no link “Emissão de Guias Online” 

escolher a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte 

emitirá a guia para o devido pagamento. TAL PROVIDENCIA DEVE SER 

TOMADA PELOS REQUERENTES INDEPENDENTEMENTE DE NOVA 

INTIMAÇÃO E NO PRAZO ACIMA CONCEDIDO, QUE É IMPRORROGÁVEL.

 Os requerentes devem apresentar os comprovantes de recolhimento de 

todas as parcelas das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento 

da inicial.

A senhora gestora deverá verificar se os pagamentos foram feitos nas 

datas determinadas, certificando nos autos. Atente-se que a primeira 

parcela deverá ser paga até 20/03/2020.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 939 Nr: 1230-94.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS ALVORADA LTDA, OSNI LUIZ MORAIS, COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS AZALÉIA LTDA, BERTI & CIA LTDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS MARFIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377

 (...) À vista do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e JULGO 

EXTINTO o feito APENAS em relação aos executados INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MÓVEIS MARFIN LTDA, BERTI & CIA LTDA, COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS AZALEIA LTDA E OSNI LUIZ MORAIS, nos termos do artigo 

924, inciso V, do CPC/2015. Condeno o exequente ao pagamento das 

custas processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, 

uma vez que os executados não constituíram advogado nos autos.Por 

oportuno registro que a ação permanece suspensa em relação a 

executada que se encontra em procedimento falimentar COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALVORADA LTDA. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020. GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97757 Nr: 4780-77.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU LUIZ GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - OAB:8204/RS

 Código nº 97757

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, formulado às fls. 

184/186.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se.

Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97760 Nr: 4783-32.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU LUIZ GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 Código nº 97760 O executado opôs embargos de declaração em face da 

decisão proferida às fls. 145/148, alegando contradição, diante da fixação 

de multa e honorários para a fase de cumprimento de sentença, sem 

haver a liquidez do montante devido. Outrossim, arguiu omissão no tocante 

à condenação do exequente em honorários sucumbenciais, ante o 

acolhimento da impugnação (fls. 151/152). Às fls. 156/157, o exequente 

apresentou contrarrazões, asseverando que a decisão não merece 

reparos. Decido. Verifico que os embargos de declaração merecem 

acolhimento parcial. Isso porque, não se vislumbra a contradição 

aventada, haja vista que não houve a satisfação voluntária da obrigação 

pelo executado, razão pela qual, ainda que tenha sido reconhecido 

excesso do montante devido, devem ser arbitrados honorários para a 

fase de cumprimento de sentença e multa, nos moldes do artigo 523, §1º, 

do CPC/2015, conforme consta da decisão recorrida. De outro lado, 

assiste razão ao executado no tocante à omissão quanto à condenação 

do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, 

diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, 

reconhecendo-se o excesso de execução, se revela cabível a fixação de 

honorários sucumbenciais em favor do executado. Nesse sentido é o 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos(...)). Assim, acrescento à decisão de fls. 145/148: “Ante a 

procedência da impugnação ao cumprimento da sentença, condeno a 

parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor 

do advogado do executado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

excesso de execução apurado”.No mais, a decisão de fls. 145/148 

permanece na forma como prolatada.Intimem-se.Sinop/MT, 28 de fevereiro 

de 2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 113699 Nr: 6350-64.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO STANISZEWSKI, MAGALI 

TREVIZAN STANISZEWSKI, LUIZ ALBERTO STANISZEWSKI, MARCIA 

SILVEIRA PINTO STANISZEWSKI, RITA DE CACIA STANISZEWSKI DA 

SILVA, LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, SILVESTRE DIMAS 

STANISZEWSKI, RENATO STANISZEWSKI, MIRIAN MARI NUNES VIEIRA, 

ROSILEI APARECIDA LINO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:, ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB:8182/MT, 

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT, ELCIO CALIXTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-7.570

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes na fl. 1017/1018. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 6350-64.2009.811.0015 – AÇÃO DE RECISÃO DE CONTRATO 

c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E COBRANÇÇA DE MULTA 

CONTRATUAL movida por NELSON CHERA face de SILVIO ROBERTO 

STANISZEWSKI, MAGALI TREVIZAN STANISZEWSKI, LUIZ ALBERTO 

STANISZEWSKI, MARCIA SILVEIRA PINTO STANISZEWSKI, RITA DE 

CACIA STANISZEWSKI DA SILVA, LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, 

RENATO STANISZEWSKI, MIRIAN MARI NUNES VIEIRA, SILVESTRE DIMAS 

STANISZEWSKI e ROSILEI APARECIDA LINO STANISZEWSKI.

Expeça-se Ofício para o CRI da Comarca de Cláudia/MT, para que proceda 

a baixa da averbação a margem da matrícula nº 5.193 (fls. 1020/1023); 

bem como, comunique-se ao Juízo deprecado da Comarca de Campo 

Mourão/PR e de Balneário Camboriú/SC, informando sobre a transação 

realizada, para que promovam a devolução das respectivas Cartas 

Precatórias de fls. 962/963.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117924 Nr: 10222-87.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Inicialmente, observa-se que o curador especial requereu a concessão 

da gratuidade da justiça em favor da parte requerida. Porém, tal pedido 

não comporta deferimento, uma vez que a gratuidade processual é 

destinada aos hipossuficientes, que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Destarte, o curador especial não detém legitimidade para 

afirmar a hipossuficiência do réu citado por edital. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU REVEL 

CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMO 

CURADOR ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. 1. O fato 

de haver assistência de Defensor Público na condição de Curador 

Especial do réu revel citado por edital não tem o condão de fazê-lo 

presumidamente necessitado. 2. A concessão de Assistência Judiciária 

Gratuita deve se resguardar de cautelas sob pena de vulgarizar-se o 

instituto e socializar despesas de caráter pessoal. 3. A presunção de 

hipossuficiência de fundos foi mitigada pelo novo Código de Processo 

Civil, razão pela qual deve o Magistrado cercar-se de cautelas para a 

concessão da benesse da gratuidade judiciária. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70072455769, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 28/03/2017).

 Deste modo, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117924 Nr: 10222-87.2009.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FRANCESCHINI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 232 de 545



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Deste modo, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 121996 Nr: 1156-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JERKE, HILARIO RUBEN BRACHMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Ante o pedido de fls. 185, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar cálculo do débito atualizado, abatendo o 

montante levantado às fls. 148, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124135 Nr: 3348-52.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS POPIA - EPP, DOUGLAS POPIA, 

EMERSON GHISLERI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ante a ausência de impugnação, autorizo o levantamento do valor 

penhorado às fls. 303, para amortizar o débito. Expeça-se alvará 

eletrônico para a liberação do valor, transferindo o valor para a conta a 

ser indicada pelo exequente.

Após o levantamento, deve o exequente apresentar cálculo atualizado do 

débito, abatendo o montante levantado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166424 Nr: 1234-72.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Inicialmente, observa-se que o curador especial requereu a concessão 

da gratuidade da justiça em favor da parte requerida. Porém, tal pedido 

não comporta deferimento, uma vez que a gratuidade processual é 

destinada aos hipossuficientes, que não possuem condições de litigar sem 

prejuízo do próprio sustento, caso tenham que recolher as custas 

processuais. Destarte, o curador especial não detém legitimidade para 

afirmar a hipossuficiência do réu citado por edital. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU REVEL 

CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO COMO 

CURADOR ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. 1. O fato 

de haver assistência de Defensor Público na condição de Curador 

Especial do réu revel citado por edital não tem o condão de fazê-lo 

presumidamente necessitado. 2. A concessão de Assistência Judiciária 

Gratuita deve se resguardar de cautelas sob pena de vulgarizar-se o 

instituto e socializar despesas de caráter pessoal. 3. A presunção de 

hipossuficiência de fundos foi mitigada pelo novo Código de Processo 

Civil, razão pela qual deve o Magistrado cercar-se de cautelas para a 

concessão da benesse da gratuidade judiciária. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (TJ-RS - Apelação Cível Nº 70072455769, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 28/03/2017).

 Deste modo, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166424 Nr: 1234-72.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Deste modo, indefiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197520 Nr: 597-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA DE ALMEIDA ORIZENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar 

procuração que outorgue poderes específicos para desistir a Dra. Daniela 

Sevignani, sob pena de indeferimento do pedido.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208177 Nr: 9574-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PAULA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE 

MAUÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM 

NOGUEIRA - OAB:24456

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinando a 

exclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária 

será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ). 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.Transitada 

esta em julgado, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 254835 Nr: 686-08.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOS SANTOS KARSBURG, TATIANE AUGUSTO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Código nº 254835

 A requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 134/141, alegando erro material, pois a requerente Tatiane 

Augusto dos Santos não é legitimada para a causa, pois, à época do 

falecimento do segurado, já estava divorciada do “de cujus” (fls. 144/145).

Os requerentes não apresentaram contrarrazões, embora tenham sido 

intimados para tanto, conforme certificado às fls. 149.

Decido:

 De início, cumpre anotar que os embargos de declaração são cabíveis 

nas hipóteses mencionadas no art. 1022 do CPC/2015. Todavia, no caso 

dos autos, a pretensão da requerida não se coaduna com a via eleita, 

posto que não há qualquer erro/omissão/contradição/obscuridade na 

sentença hostilizada.

 No ponto, cumpre anotar que a questão atinente à ilegitimidade ativa não é 

passível de alteração através do recurso aviado, notadamente 

considerando que não se enquadra como nenhum dos vícios elencados 

no rol do artigo 1.022, do CPC/2015.

 Outrossim, vale ressaltar que, com a publicação da sentença, o 

magistrado põe fim à sua atividade jurisdicional no feito, só podendo 

alterá-la nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 494 do CPC/2015, 

o que não é o caso dos autos. Nessa senda, eventual modificação da 

decisão deverá ser feita pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, mediante provocação, através da interposição de recurso para 

correção de eventual error in procedendo ou error in judicando.

 Deste modo REJEITO OS EMBARGOS, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 134/141 que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi 

lançada.

Intimem-se.

Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 273390 Nr: 11936-38.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RIBEIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:MT 20.715/O, MARCEL NOGUEIRA CARVALHO - OAB:OAB/SP 

292815

 Diante dos documentos de fls. 131/140, com fulcro no artigo 125, inciso II, 

do CPC, defiro o pedido de denunciação à lide de MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A.

Determino a citação da denunciada, qualificada às fls. 112, para contestar, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC. O 

denunciante, ora requerido, deverá providenciar a citação, nos prazos 

referidos nos art. 126 c/c 131 do Código de Processo Civil, sob pena de 

ficar sem efeito a intervenção de terceiro (2º parte do último artigo).

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação (art. 100, CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se a 

executada Gertrudes Fernandes Navarro, por seus advogados, da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em suas contas bancárias, 

efetuada em 27/02/2020, no valor de R$ 4.107,90 (quatro mil, cento e sete 

reais e noventa centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Ante a manifestação de fls. 172, no sentido de que o exequente não tem 

interesse na penhora do imóvel objeto da matricula imobiliária n. 7687, ante 

a dificuldade de sua localização, homologo a desistência da penhora de 

fls. 161.

No mais, considerando que a execução se processa no interesse do 

credor, defiro o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 172), em 

nome da executada GERTRUDES FERNANDES NAVARRO – CPF nº 

275.212.731-68, até o limite do crédito exequendo, de R$ 658.515,85 

(seiscentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quinze reais e oitenta e 

cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN PATRICIA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 10000-75.2018.811.0015 A requerente pretende a 

citação dos requeridos, através de seus advogados, com fulcro no artigo 

511, do CPC/2015. Ocorre que, neste caso, a liquidação foi ajuizada de 

forma autônoma e os requeridos não possuem advogado constituídos nos 
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autos. Outrossim, conforme preconiza o artigo 105, do CPC/2015, a 

procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos 

do processo, mas o recebimento de citação exige poderes específicos, os 

quais não foram conferidos nos instrumentos procuratórios apresentados 

pela requerente na petição de Id 18175555. Deste modo, indefiro o 

requerimento de citação dos requeridos através de seus procuradores, 

formulado no Id n.º 18175555. De outro lado, com fulcro no artigo 319, §1º 

do CPC, defiro a busca de endereço dos requeridos CARLOS NATANIEL 

WANZELER – CPF n.º 003.287.887-75; CARLOS ROBERTO COSTA – CPF 

n.º 997.944.207-78 e JAMES MATTHEW MERRILL – CPF n.º 

703.167.791-21, através do Sistema INFOJUD. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado de citação, nos termos 

da decisão de Id n.º 14134684. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002018-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002018-51.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29667590), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002032-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACI AUGUSTO (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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002032-35.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29671466), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002051-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002051-41.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29691011), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002019-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002019-36.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 
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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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29668057), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013756-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI DE SOUZA CASTANHA OAB - PR0067450A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MOTOS SINOP LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1013756-70.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso, verifico não haver 

qualquer indicação de que o requerente não possa assumir as despesas 

processuais, uma vez que, intimado a comprovar a hipossuficiencia, 

deixou de acostar documento demonstrando o valor atual de seus 

rendimentos. Entretanto, observa-se de sua CTPS que foi contratado na 

função de gerente administrativo e, em 2016, o valor do salário anotado na 

carteira era incompatível com o acolhimento da gratuidade pretendida. 

Logo, o requerente não demonstrou a ausência de condições para arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família, tampouco a impossibilidade 

momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada a condição especial 

por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal.” (TJMT - AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Posto isto, indefiro 

a gratuidade a justiça, determinando a intimação do requerente para 

recolher as custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012750-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C E A COMERCIO DE ACAI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA MENDES DOS SANTOS 04050611104 (REU)

LUCIANO DE OLIVEIRA REIS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1012750-28.2019.8.11.0015 Trata-se de ação fundada 

em contrato de locação comercial, na qual a requerente alega a 

inadimplência da requerida quanto aos aluguéis e demais encargos, desde 

o mês de abril de 2019, razão pela qual, requer a concessão liminar de 

despejo independentemente de caução, penhora de ativos financeiros da 

requerida e concessão da justiça gratuita. Decido. De início, cumpre anotar 

que a gratuidade da justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, 

que não têm condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 

1.060/50 estabelece que a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. 

Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo 

ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifica-se 

que a requerente se cuida de pessoa jurídica que faz jus à concessão da 

justiça gratuita, notadamente considerando que, conforme narrado na 

exordial, não está obtendo lucro algum em razão do inadimplemento 

locatício da requerida, além de estar em situação de inatividade comercial, 

consoante consulta ao site da receita federal, o que por si só revela a 

incapacidade econômica da empresa em arcar com os custos do 

processo. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE DA 

EMPRESA - PROVA DOCUMENTAL – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA 

DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que produz prova 

documental da sua inatividade, pois com isso mostra que não tem 

condições de arcar com as despesas judiciais. Quanto à pessoa física, o 

benefício deve ser deferido àquele que demonstra não poder custear as 

despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do 

próprio sustento.” (TJ-MT - N.U 1008799-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018). Deste modo, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC/2015, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos 

legais, conforme os documentos apresentados pela requerente. De outro 

lado, impende consignar que a possibilidade de despejo liminar encontra 

previsão no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, que assim dispõe: 

“Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”. Nessa senda, nota-se 

que a relação locatícia restou comprovada pelo contrato do Id n.º 

24758794, demonstrando a obrigação da parte requerida de adimplir os 

alugueis e demais encargos pactuados. Outrossim, verifico que não há no 

contrato de locação (Id n.º 24758794) qualquer garantia, conforme prevê 

o artigo 37 da Lei nº 8.245/1991, razão pela qual, o pleito liminar comporta 

acolhimento, uma vez que não pode a requerente manter contrato com 

uma locatária que descumpre as disposições contratuais, notadamente 

deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis, o que resta evidenciado 

nos autos mediante a notificação extrajudicial de Id n.º 24758799. No 
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entanto, para o cumprimento da medida, deverá a requerente prestar 

caução equivalente a 03 (três) meses do valor do aluguel, conforme 

dispõe o artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Isso porque, o deferimento da 

medida liminar de despejo antes do estabelecimento do contraditório se 

trata de medida extrema, de modo que a referida caução tem como 

finalidade garantir o juízo em caso de eventual improcedência da ação e 

servir como indenização à parte requerida. Ademais, a exigência de 

caução se cuida de requisito legal indispensável à concessão da medida 

liminar de despejo, sendo irrelevante o período de inadimplência dos 

locatícios, ao contrário da alegação exordial. Nesse sentido, é o 

entendimento do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, com base em 

precedentes do STJ, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. 

INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAUÇÃO 

UTILIZADA NA DECISÃO AGRAVADA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM 

SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE CAUÇÃO E DE AUSÊNCIA DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA. (...)2. “Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a 

prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal 

para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. 

Precedentes. ” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

27/10/2015) 3. No caso dos autos a liminar foi indeferida na origem sob o 

fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º 

da Lei 8.245/91, quais sejam: a prestação de caução, e na espécie o 

inadimplemento contratual. 4. (...)Não existindo qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem 

ser rejeitados. 7. Embargos rejeitados. 8. Quando os Embargos de 

Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 

1.026, §2º, do CPC.” (TJ-MT - N.U 1004733-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no 

DJE 22/01/2020). Por fim, indefiro o pedido de penhora de ativos 

financeiros em face da requerida, haja vista que, nessa fase processual 

tal medida se revela demasiadamente prematura, sendo indispensável o 

estabelecimento do contraditório e exaurimento da fase de conhecimento 

para que, em momento oportuno, quando do cumprimento de eventual 

julgado favorável a requerente, seja iniciada a fase de expropriação de 

bens da devedora. Feitas tais considerações, CONCEDO A MEDIDA 

LIMINAR DE DESPEJO requerida, mediante o depósito do valor 

correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 (cinco) dias, 

a título de caução. Comprovado o depósito nos autos, determino a 

expedição de mandado para que a requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias, desocupe o imóvel, voluntariamente, sob pena de despejo 

compulsório. Cite-se a parte requerida dos termos do pedido, 

cientificando-a de que poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar 

de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a 

desocupação do imóvel e, independentemente de cálculo, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista 

no inciso II, do art. 62 e de acordo com o que estabelece o artigo 59, § 3º, 

da Lei do Inquilinato. Caso não haja purgação da mora, poderá contestar o 

pedido, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias 

de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia e 

confissão. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002173-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002173-54.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29765081), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002081-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002081-76.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29698143), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002120-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO 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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002120-73.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 
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judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29734688), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013141-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE JESUS PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1013141-80.20198.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 2515502), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009241-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARDOSO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1009241-26.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 27903247. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1009241-26.2018.8.11.0015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C/ DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA/INAUDITA ALTERA PARTE movida 

por EDSON CARDOSO DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A. Tendo em vista que no acordo o requerente 

assumiu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, 

revogo a gratuidade que lhe foi concedida, devendo o mesmo arcar com 

este onus. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. AB

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003072-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1003072-91.2016.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face DIEGO OLIVEIRA LIMA alegando que a requerida 

firmou o contrato nº 4461114, para pagamento em 36 (trinta e seis) 

parcelas, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo modelo GM 

– Chevrolet PRISMA - 4P - Básico, ano 2006, cor preta, placa KAM-4815, 

chassi 9BGRM69807G202515. Aduz que a requerida se tornou 

inadimplente, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e 

apreensão do bem. Com a inicial, vieram os documentos de Id. 4461088. A 

busca e apreensão foi deferida liminarmente, no Id. 4474127. O veículo foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID: 4694995). O requerido, devidamente citado (ID: 16156525), não 

contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certidão de Id. 

20810849. DECIDO O requerido, embora tenha sido devidamente citado (ID: 

16156525), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de Id. 20810849. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento, em que o requerido se obrigou ao 

pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 368,72 

(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos). Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a requerida alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial. 

Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora do requerido, 

consubstanciada no protesto de título de Id. 4461114. Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a apreensão do bem, conforme dispõe 

o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 

e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo descrito na inicial, veículo modelo GM – Chevrolet PRISMA - 4P - 

Básico, ano 2006, cor preta, placa KAM-4815, chassi 

9BGRM69807G202515 – RENAVAM: 00903655489, cuja apreensão liminar 

torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em 

julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei 
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nº 911/69. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003492-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DE OLIVEIRA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI LINO RODRIGUES (INVENTARIADO)

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: 

1003492-62.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Cuida-se de ação de inventário 

ajuizada por ROMILDA DE OLIVEIRA NEVES em virtude do óbito de 

Claudinei Lino Rodrigues. Consta que o “de cujus” faleceu em 29/01/2017, 

tendo deixado a inventariar dois bens imóveis e um bem móvel consistente 

em veículo, faltando 08 (oito) parcelas para o término do financiamento, e 

constando como suas herdeiras a cônjuge supérstite, ora requerente, 

além de duas filhas menores, Adrielly Neves Rodrigues, nascida em 

27.12.2001, e Thayná Neves Rodrigues, nascida em 17.04.2007 (Id. 

5620201 e 5620300). Recebida a inicial, a requerente Romilda de Oliveira 

Neves fora nomeada como inventariante, tendo prestado compromisso e 

apresentado as primeiras declarações. Em sequência, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público manifestaram-se no feito. Por fim, a inventariante 

peticionou nos autos informando ter alienado o veículo que fazia parte do 

espólio para seu irmão Claudimar de Oliveira Neves, em virtude de 

dificuldades financeiras, bem como impossibilidade de adimplemento das 

parcelas referentes ao financiamento. Aduziu que, após a transação, o 

financiamento fora quitado e que então houve sinistro do veículo, 

resultando em sua perda total. Diante disso, requereu alvará judicial para a 

transferência do bem móvel CITROEN C4 L, ano 2013/2014, placa 

OAR1374, gasolina, RENAVAN 01004476385 para a pessoa jurídica de 

direito privado denominada HDI SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 

29.980.158/0001-57. Pugnou, ainda, que conste o nome da inventariante 

como pessoa apta a assinar os documentos necessários para efetivar a 

transferência (CRV e DUT) e, por fim, pugnou fosse autorizado o 

recebimento da indenização securitária pelo Sr. Claudimar de Oliveira 

Neves ou pela inventariante. O Ministério Público manifestou-se favorável 

à transferência do referido bem à pessoa de Claudimar de Oliveira Neves, 

pugnando que a inventariante comprovasse nos autos a destinação da 

cota-parte cabível em favor da menor Thayná Neves Rodrigues. 2. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Considerando a ausência de 

autorização judicial para a alienação de veículo que compunha os bens do 

espólio de Claudinei Lino Rodrigues, de documento que comprove o 

compromisso de compra e venda do mencionado bem móvel para 

Claudimar de Oliveira Neves e, ainda, de informações sobre o valor pelo 

qual o veículo fora alienado, não se revela prudente e razoável autorizar o 

recebimento da indenização securitária pelo terceiro Claudimar de Oliveira 

Neves ou pela inventariante, até que haja a demonstração da destinação 

da cota parte cabível em favor da menor. Contudo, impõe-se o 

recebimento da indenização, visando evitar prejuízos a futura partilha dos 

bens. 3. Ante o exposto, determino a expedição de alvará judicial para fins 

de autorizar a transferência do veículo identificado como CITROEN C4 L, 

ano 2013/2014, placa OAR1374, gasolina, RENAVAN 01004476385, para 

a pessoa jurídica de direito privado denominada HDI SEGUROS S/A, 

inscrita no CNPJ sob o n. 29.980.158/0001-57, constando, também, 

autorização para que a inventariante assine os respectivos documentos 

necessários para efetivar a transferência (CRV e DUT). Consigne-se, 

todavia, que a respectiva indenização securitária deverá ser recebida 

mediante depósito judicial vinculado aos autos, o qual será liberado após a 

comprovação da destinação da cota parte cabível em favor da menor. 4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 5. Se ainda não cumprido, 

proceda com o cumprimento integral da decisão inicial de id. 9403456, 

devendo a inventariante se manifestar quando ao interesse no 

processamento na forma de arrolamento comum (art. 664 e ss. CPC), já 

que o valor dos bens do espólio indicados é igual ou inferior a 1000 

salários mínimos, caso em que deverá, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual 

prazo, apresentar suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. 6. Ao final, vista ao 

MP em 10 dias. Sinop/MT, 10 de julho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015064-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOYCE DAS MERCES (REQUERENTE)

CLEYTON RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente e 

Parte Requerida para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) 

tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 27145052 - Sentença)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009767-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. A. D. R. A. (REQUERENTE)

I. A. A. D. R. (REQUERENTE)

I. A. D. R. (REQUERENTE)

P. A. D. R. (REQUERENTE)

S. A. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. I. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) PETIÇÃO que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 25652465 - Manifestação (Manifestação de 

Impugnação)) 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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001861-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. D. M. (EXEQUENTE)

H. M. M. D. M. (EXEQUENTE)

A. M. M. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIDALVA DA COSTA MENEZES OAB - 036.501.233-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE LIRA DE MENEZ (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a/s) Autor(a) para TOMAR 

CIÊNCIA do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

29713391 - 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.
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Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001184-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (. B. (EXECUTADO)

 

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).(29712187 - 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-496 GUARDA

Processo Número: 1000091-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IBRAHIN CARDOSO OAB - MT15479/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE VICENTI RODRIGUES OAB - MT25191/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1000091-50.2020.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Regulamentação de Visitas]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. [Regulamentação de Visitas] Parte Autora: 

REQUERENTE: NOESIO PERES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

VANESSA RAMALDER PINHEIRO Certifico, para os efeitos de direito, e em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que no prazo de cinco dias 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de Citação/intimação, no endereço Rua 

Tamandaré, n. 1.170, na Cidade de Santa Carmem/MT, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – complementação – escolher a opção emissão de guia 

complementação – adicionar o número do processo – cidade – 

bairro(acima mencionado) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ. . Sinop/MT, 2 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

Arnaldo de Sousa Nere Analista Judiciário 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: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001112-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELI ALVES FERRAZ (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1001112-61.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

LUCIENE ALVES FERRAZ DE CUJUS: CELI ALVES FERRAZ Vistos. 1. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita na forma do artigo 98 do CPC. 2. O 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento comum, regulado nos 

artigos 664 e seguintes do CPC, já que o valor dos bens do espólio 

indicados é igual ou inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. 3. Nomeio 

inventariante o(a) requerente, independentemente de compromisso, nos 

termos do artigo 664 do CPC. 4. Intime-se o inventariante para, no prazo de 

20 (vinte) dias, apresentar suas declarações, a atribuição de valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 5. Citem-se, após, o 

cônjuge/companheiro(a), se for o caso e os herdeiros não representados, 

para que se manifestem em 15 dias. 6. Havendo interesse de incapaz, 

dê-se vistas ao Ministério Público. 7. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 02 de 

março de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014001-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO RIBEIRO DO CARMO (DE CUJUS)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1014001-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

EDNALDO COLLI, ANDREIA DE FREITAS COLLI DE CUJUS: HELIO RIBEIRO 

DO CARMO Vistos. 1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de seu indeferimento, retificando 

o valor dado à causa, que deve corresponder ao valor do patrimônio a ser 

transmitido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS 

SUCESSÕES. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. EXCLUSÃO DA MEAÇÃO 

DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. Nos processos de sucessão, o valor da 

causa corresponde ao montante efetivamente transmitido aos herdeiros, 

de maneira que a meação do cônjuge supérstite deve ser excluída dessa 

base de cálculo. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70071036123, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016) 2. De outro lado, verifica-se 

que, não obstante a parte autora tenha declarado “não ter condições de 

arcar com as custas processuais", não trouxe aos autos provas 

suficientes quanto à referida assertiva. Sendo assim, diante da absoluta 

anemia de provas quanto à alegada hipossuficiência, determino seja a 

parte autora intimada, através de seu procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente elementos suficientes para a comprovação da 

sua condição de necessitada, inclusive, e se o caso, comprovante de 

renda, sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 3. Após, 

concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 2 de março 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 255225 Nr: 973-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias, manifestar se 

possui interesse na conversão do presente inventário para o rito de 

arrolamento comum, apresentando, se o caso, suas declarações, a 
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atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) 

inventariado(s), caso já não tenha sido apresentado, além da prova da 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, 

mediante apresentação das certidões negativas das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal, bem como 

regularizando a representação processual dos herdeiros Antonio 

Esprendor e Vitorino Esprendor com a juntada do termo de curatela.

 1.1. Após, vistas ao Ministério Público, no prazo de 10 dias.

 2. Não havendo interesse na conversão, cite(m)-se o herdeiro Antonio 

Esprendor, o Ministério Público (em razão da existência de herdeiro 

incapaz), bem como a Fazenda Pública Estadual (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, inclusive acerca do pedido de alienação 

do bem inventariado.

 3. Após, manifeste-se o inventariante no prazo de 15 dias, inclusive 

acostado ao feito as certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal, caso já 

não tenha sido realizado.

4. Ato contínuo, proceda-se a avaliação judicial dos bens que compõem o 

espólio, no prazo de trinta (30) dias, atentando-se para deliberações do 

artigo 630 e seguintes do CPC.

4.1. Entregue o laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias (CPC, 

art. 635).

5. Após, concluso para deliberação.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 244807 Nr: 14962-78.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDR, JGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

COLÍDER - OAB:, RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - OAB:24.912

 Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Bianca Godoy da Rocha 

representada neste ato por sua genitora Josiane Godoy de Castro em 

face de Ronaldo Lourenço da Rocha.

 Após todo o deslinde processual as partes realizaram acordo (fls 85/86).

 O Ministério Público, manifestou-se favóravel pela homologação do 

acordo entabulado pelas partes conforme fls.91.

É o breve Relatório. Decido.

Homologo para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes às Fls.85/86.

 Nos moldes do artigo 921, I, do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 ( cinco) 

dias, sob pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a 

obrigação.

Sem Custas. Expeça-se, se o caso, alvará de soltura liberando-se o 

alimentante, desde que não esteja preso por outro motivo.

Recolha(m)-se, com a urgência que o caso requer, eventual(ais) 

mandado(s) de prisão cível expedido(s) e não cumprido(s), bem como, se 

o caso, oficie(m)-se ao(s) juízo(s) deprecado(s) solicitando devolução da 

missiva independentemente de cumprimento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32114 Nr: 2905-48.2003.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACTDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JÚNIOR - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, JOÃO GUILHERME ROSSI ASSIS - OAB:24071/O, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o acordo realizado (f. 36), defiro o pedido de f. 42/43.

2. Expeça-se o necessário.

3. Após, nada mais sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 311361 Nr: 15417-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEMI, MVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a divergência de procedimentos afasta a 

possibilidade de cumulação das execuções, forte no artigo 780 do CPC, o 

feito prosseguirá pelo rito da coação pessoal.

 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 

98 e ss. do CPC.

 3. Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o(a) executado(a) 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

4. Caso o(a) executado(a), no prazo supracitado, não efetue pagamento 

ou apresente escusa suficiente, expeça-se o necessário para efetivação 

de protesto da presente decisão perante o Cartório de Registro local, nos 

termos dos artigos 517 e 528, § 1º, do CPC.

5. Cientifique o(a) executado(a) que além do protesto, poderá ser preso(a) 

por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado em caso de não 

pagamento (art. 528, §3º, do CPC).

6. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do(a) alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 255845 Nr: 1314-94.2016.811.0015

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL MENZEL MORITA - 

OAB:14744/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esgotada a prestação jurisdicional (Fl.39), arquive-se 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83277 Nr: 784-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA ESTER PERUZZO 

GADANI - OAB:25367-MT, TATIARA PAES REIS - OAB:24.053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SEGURA 

FURLAN (FALECIDO) - OAB:MT-3.193/A

 Vistos.
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1. Retifique-se os registros da distribuição para constar que trata-se de 

cumprimento de sentença, figurando o polo ativo da presente demanda o 

menor Jhonatan Lima de Almeida Rezende, neste ato, representado por 

sua genitora Edineia Lima de Almeida e o polo passivo Joelson Aleandro 

de Rezende.

 2. Após, tendo em vista que a divergência de procedimentos afasta a 

possibilidade de cumulação das execuções, forte no artigo 780 do CPC, o 

feito prosseguirá pelo rito da coação pessoal.

 3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 

98 e ss. do CPC.

 4. Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o(a) executado(a) 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

5. Caso o(a) executado(a), no prazo supracitado, não efetue pagamento 

ou apresente escusa suficiente, expeça-se o necessário para efetivação 

de protesto da presente decisão perante o Cartório de Registro local, nos 

termos dos artigos 517 e 528, § 1º, do CPC.

6. Cientifique o(a) executado(a) que além do protesto, poderá ser preso(a) 

por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado em caso de não 

pagamento (art. 528, §3º, do CPC).

7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do(a) alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123327 Nr: 2517-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDL, SDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença para execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública.

A parte exequente anota aos autos que o requerido não é pessoas 

abastada, não podendo adimplir com a custa processual sem o sacrifício 

próprio e de sua família, diante disto, renuncia os valores a títulos de 

honorários advocatícios.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte noticiou a renuncia dos honorários, nos 

moldes do artigo 924, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto com 

resolução do mérito o processo executivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 248323 Nr: 17313-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDM-NDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença para execução dos honorários 

advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública.

A parte exequente anota aos autos que o requerido não é pessoas 

abastada, não podendo adimplir com a custa processual sem o sacrifício 

próprio e de sua família, diante disto, renuncia os valores a títulos de 

honorários advocatícios.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte noticiou a renuncia dos honorários, nos 

moldes do artigo 924, IV do Código de Processo Civil, julgo extinto com 

resolução do mérito o processo executivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254244 Nr: 319-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMM, CMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VARIANI - OAB:

 Vistos.

1. Retifique-se os registros da distribuição para constar que trata-se de 

cumprimento de sentença, figurando o polo ativo da presente demanda a 

menor Maria Victória Malaggi Martinez, neste ato, representados por sua 

genitora Camila Malaggi Andrade e o polo passivo Bartolomeu Martinez 

Junior.

2. Após, tendo em vista que a divergência de procedimentos afasta a 

possibilidade de cumulação das execuções, forte no artigo 780 do CPC, o 

feito prosseguirá pelo rito da coação pessoal.

 3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 

98 e ss. do CPC.

 4. Nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o(a) executado(a) 

pessoalmente para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

5. Caso o(a) executado(a), no prazo supracitado, não efetue pagamento 

ou apresente escusa suficiente, expeça-se o necessário para efetivação 

de protesto da presente decisão perante o Cartório de Registro local, nos 

termos dos artigos 517 e 528, § 1º, do CPC.

6. Cientifique o(a) executado(a) que além do protesto, poderá ser preso(a) 

por 01 (um) a 03 (três) meses, em regime fechado em caso de não 

pagamento (art. 528, §3º, do CPC).

7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do(a) alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 257082 Nr: 2009-48.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDQ, EQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA ESTER PERUZZO 

GADANI - OAB:25367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O

 Vistos etc.

1. O devedor, devidamente intimado para efetuar o pagamento das 

prestações vencidas conforme fl.83, não pagou o montante integral 

devido, bem como não apresentou justificativa no prazo que lhe fora 

concedido, demonstrando total descaso em relação a sua prole. Pode, 

portanto, ter sua liberdade privada diante da falta de pagamento da 

obrigação.

 2. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado Alencar 

Bernadino dos Santos, pelo prazo de 03 (três) meses ou até que efetue o 

pagamento integral da obrigação.

3. Expeça-se o mandado de prisão, que poderá ser suspenso em caso de 

pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se 

trata de obrigação de trato sucessivo.

5. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil.
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6. Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado e 

o dirigente do estabelecimento penal observarem que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97321 Nr: 4336-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PRADO - OAB:OAB/MT 

21811-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil:

 “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interesse, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

 Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 É o breve relatório.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71796 Nr: 550-60.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 131, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 249348 Nr: 17888-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLMDS, EMMDS, CDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - 

OAB:18346/E, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se o item A), do ofício nº 09/2020, expedindo-se o necessário.

Após, tendo em vista que a parte Requerida, vem adimplindo com o acordo 

entabulado conforme exposto à fl. 102, nos moldes do artigo 924, II do 

Código de Proesso Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 8800-48.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CERÁVOLO 

ROPELLI HUCK - OAB:8593/MT, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES - 

OAB:8247-B/MT

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte exequente, para, querendo, se manifeste(m) 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109166 Nr: 1499-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:333112/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Nos termos da legislação vigente, bem como, considerando o inciso II, do 

artigo 107, do CPC/2015, INTIMO o advogado MURILO BOSCOLI DIAS, 

OAB/SP 333112, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a devolução 

dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e demais sanções 

cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275526 Nr: 13414-81.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF, ACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Eligia Braga - 

OAB:15.186-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Hofmann Júnior - 

OAB:OAB/PR 20.913

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000006-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. V. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. T. B. V. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY CRISTINA BARBOZA VALADARES OAB - 061.877.331-26 

(REPRESENTANTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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. 

1000006-64.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 9.996,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Y. D. V. S. 

e E. T. B. V. S., menores, neste ato representado por sua genitora 

STEPHANY CRISTINA BARBOSA VALADARES DOS SANTOS , brasileira, 

solteira, desempregada, portador da cédula de identidade RG nº. 

3090880-9 SSP-MT, e inscrito no CPF nº. 061.877.331-26, residentes e 

domiciliados na Rua Formosa QD 05 casa 12, Residencial Vila America, 

Sinop-MT. POLO PASSIVO: ALDAIR JOSE SANTOS SOUZA, brasileiro, 

classificador de grãos, portador do CPF: 077.406.433-19, e RG: 

0450475562012-0, residente e domiciliado na Rua dos Diamantes, Qd- 08, 

Lt- 02, Residencial Pérola, Sinop/MT. 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 sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência conciliação designada para o dia 18 de maio de 

2020, às 15:00h, pelo Núcleo Conciliatório Familiar, no Edifício do Fórum da 

Comarca de Sinop/MT, acompanhado(a) de advogado(s) ou defensor 

público, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que arbitrou 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, devendo ser efetuado o 

pagamento dos valores a serem depositados em conta poupança nº 

24577-0, Agencia: 8218, junto ao Banco Itaú, em nome da mãe dos 

autores, devidos a partir da citação. RESUMO DA INICIAL: ou seja inicio do 

anos 2016 a novembro de 2019. Deste relacionamento amoroso nasceu 

os menores Y. D. V. S. e E. T. B. V. S., conforme verifica-se das certidões 

em anexo. O relacionamento do casal foi rompido por razões que a mãe da 

requerente desconhece, pois o requerido lhe abandonou quando os 

menores tinham 2,5 e o outro apenas 06 meses de vida. Em consequência 

dessa atitude sempre que se encontravam ocorriam desentendimentos e 

ofensas verbal, restando assim a impossibilidade de uma vida em comum. 

O requerido é pai dos autores, conforme faz prova certidão de 

nascimento, onde deixa perfeitamente caracterizado o dever de sustento 

do pai. A mãe do requerente não esta em condições de suportar sozinha 

os encargos alimentares pois no momento esta desempregada, e estão 

vivendo de ajuda de familiares. Portanto faz necessário a fixação judicial 

dos alimentos que poderá atender ao menos as necessidades 

elementares dos autores, as quais também cabe ao pai, obrigação que 

decorre da lei e da moral. O requerido tem condições de ajudar na 

mantença, eis que trabalha como classificador de grãos, auferindo um 

salário de aproximadamente R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), livre 

de alimentação e aluguel, e não tem outros filhos pra sustentar, valor este 

mais que suficiente para prestar alimentos as seus filho, cumprindo assim 

com seu dever de pai. A genitora já possui a guarda unilateral de fato, 

sendo assim deseja que a guarda continue com a mãe dos menores, com 

o direito de visitas a ser exercido a cada 15 dias pelo genitor, podendo ser 

realizadas visitas intermitentes, desde que com o consentimento da 

genitora e que não implique em prejuízo da rotina dos menores. Diante dos 

fatos expostos, surgiu a necessidade de se ingressar com a presente 

demanda para regularizar a guarda definitiva da menor, bem como 

regulamentar as visitas do genitor e fixar um valor mensal a título de 

pensão alimentícia em favor dos menores. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 

1. Considerando a cumulação dos pedidos, consigno que este feito deverá 

tramitar pelo rito ordinário, nos termos do art. 327, § 2º, do CPC. Retifique a 

DRA. 1.1 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 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, devendo ser efetuado o 

pagamento dos valores na forma constante na petição inicial, devidos a 

partir da citação. 4. Considerando que a parte autora não soube indicar o 

atual paradeiro da genitora, determino a realização de buscas junto ao 

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e portal dos magistrados, visando 

a localização do atual endereço da parte requerida. 5. Desde já, designo 

audiência de conciliação/mediação para dia 18 de maio de 2020, às 15:00 

horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Conciliatório da 

Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca, 

em conformidade com o art. 695, caput, do Código de Processo Civil. 5.1. 

Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 5.2. Registra-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. 5.3. Ciência à Defensoria Pública, 

se alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e 

ao Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao 

Ministério Público. 6. Sem prejuízo, cite-se a genitora por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias 

após a audiência sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto 

sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na 

Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço e a citação 

pessoal reste frutífera. 7. Sem prejuízo, realize-se estudo psicossocial 

pela equipe técnica deste juízo, com ambas as partes e os menores, em 

separados, expedindo-se Carta Precatória se necessário, visando 

verificar as condições socioeconômicas de todos, bem como quem está 

exercendo a guarda de fato do(a)(s) menor(es), se está recebendo os 

cuidados necessários, como está se dando as visitas da genitora e, 

principalmente se a genitora apresenta algum tipo de risco aos menores e 

qualquer outra informação que a equipe julgar pertinente, devendo o laudo 

ser apresentado em 15 (quinze) dias. 7.1 Com a vinda do relatório, vistas 

ao Ministério Público para manifestação em dez dias. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 2 de março 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001093-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHAIANNE ALVES GOMES OAB - 021.394.461-86 (REPRESENTANTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR DA COSTA PEREIRA JUNIOR (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1001093-55.2020.8.11.0015. REQUERENTE: J. 

G. D. C. P. REPRESENTANTE: SCHAIANNE ALVES GOMES DE CUJUS: 

CEZAR DA COSTA PEREIRA JUNIOR Vistos. 1. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita na forma do artigo 98 do CPC. 2. O inventário 

processar-se-á na forma de arrolamento comum, regulado nos artigos 664 

e seguintes do CPC, já que o valor dos bens do espólio indicados é igual 

ou inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. 3. Nomeio inventariante o(a) 

requerente, independentemente de compromisso, nos termos do artigo 664 

do CPC. 4. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual 

prazo, apresentar suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. 5. Havendo interesse de incapaz, dê-se 

vistas ao Ministério Público. 6. Ainda, a tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (c) a não 

irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada. No caso em 

análise, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está 

satisfatoriamente evidenciada nos documentos acostados ao pedido 

inicial, porquanto consiste o princípio da saisine no reconhecimento, ainda 

que por ficção jurídica, da transmissão imediata e automática do domínio e 

posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, no instante da 

abertura da sucessão (artigo 1.784, CC). Assim, sendo a parte autora a 

única herdeira do de cujus, a transmissão da posse é ex lege, em razão 

única do título de sucessão hereditária (art. 1.206, CC). Anoto, ainda, que 

os documentos carreados na inicial demonstram a posse/propriedade da 

motocicleta Honda CRF 250F, da corrente e da pulseira indicada nos ids. 

29004338, 29007698 (p. 1 e 2), em relação ao telefone Iphone 11 e 

notebook, deve ser constatado pelo meirinho que os aparelhos indicados 

pertenciam de fato ao de cujus. De outro lado, em relação aos demais 

bens móveis (geladeira, fogão, guarda-roupas etc), não há qualquer 

elemento indicativo a demonstrar a efetiva posse/propriedade de tais 

bens, de modo que tal prova reclama dilação probatória. O perigo de dano 

é evidente, já que o patrimônio do espólio é formado somente por bens 

móveis de fácil alienação, possuindo o herdeiro interesse em preservar a 

integralidade do referido patrimônio, já que tem expectativa de direito sobre 

ele. Sendo assim, diante da presença dos requisitos inerentes às medidas 

de urgência, além da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, 

defiro parcialmente o pedido liminar para o fim de determinar o sequestro 

dos bens móveis indicados (Honda CRF 250F, corrente e pulseira do de 

cujus), em relação ao iphone 11 e notebook, antes de proceder com a 

medida deferida, deve ser constatado pelo oficial que tais bens pertenciam 

ao inventariado. 7. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 02 de março de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011012-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA KROMBAUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1011012-39.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CLARINDA KROMBAUER POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,2 de 

março de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015104-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BADALOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1015104-26.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 846.650,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:RODRIGO BADALOTTI POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,2 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 245 de 545



etc. I – Diante do PETITÓRIO de ID. 29525742, o Requerente INFORMA a 

INADIMPLÊNCIA do Requerido com relação aos MESES de Novembro e 

Dezembro/2019, de modo que, tal como vem sendo procedido, DETERMINO 

a NOTIFICAÇÃO do Requerido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) 

horas, MANIFESTE-SE de forma ESPECÍFICA quanto à previsão de 

EFETIVAÇÃO dos REPASSES eventualmente em ATRASO (Novembro e 

Dezembro/2019), conforme NOTICIADO no referido PETITÓRIO, devendo, 

DECORRIDO o PRAZO, seja CERTIFICADO e feito os autos em 

CONCLUSÃO para deliberação; II – DECORRIDO o PRAZO, CERTIFIQUE-SE 

e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006428-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANA WILKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FERNANDA DUTRA OAB - MT21926/O (ADVOGADO(A))

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006428-60.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSSANA WILKE 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

etc. I – Conforme DETERMINADO em ID. 20226457, REMETA-SE os 

presentes autos ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL desta COMARCA, com as 

cautelas e anotações necessárias; II– INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007617-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ELSON GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO LUIS DA SILVA MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007617-05.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE GOIAS REQUERIDO: SEBASTIAO ELSON GONCALVES Vistos 

etc. I – Considerando que a TESTEMUNHA NÃO FOI LOCALIZADA no 

endereço fornecido nos autos para a intimação da audiência e que até o 

presente momento, o Juízo Deprecante não se manifestou quanto ao 

Ofício de ID. 29375839, SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 03/03/2020; II – 

Com o aporte da manifestação, FAÇA-ME os AUTOS em CONCLUSÃO. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012733-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Ministerio Público do Estado do Paraná (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARINAS DE SANTA HELENA, ESPÓLIO DE 

SILOM SCHIMIDT, RITA MARIA SCHIMIDT, DORIAN CHRISTINA SCHIMIDT 

REIS e RAFAEL PATRICK SCHIMIDT (REQUERIDO)

SILOM SCHIMIDT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NILTON AMILCAR LINDEN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012733-89.2019.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ REQUERIDO: SILOM SCHIMIDT, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL MARINAS DE SANTA HELENA, ESPÓLIO DE SILOM 

SCHIMIDT, RITA MARIA SCHIMIDT, DORIAN CHRISTINA SCHIMIDT REIS E 

RAFAEL PATRICK SCHIMIDT Vistos etc. I – Considerando que a 

TESTEMUNHA NÃO FOI LOCALIZADA no endereço fornecido nos autos 

para a intimação da audiência, OFICIE-SE o Juízo Deprecante para que se 

MANIFESTE quanto a Certidão Negativa do Oficial de Justiça (ID. 

29634356); II - SUSPENDO a AUDIÊNCIA do dia 03/03/2020; III – Com o 

aporte da manifestação do Juízo Deprecante, FAÇA-ME os AUTOS em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011325-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011325-97.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALESSANDRA BARBOSA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. I - 

INTIMEM-SE as PARTES do EDITAL N° 01/2020 - GAB, em anexo; II - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001546-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE DE JESUS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE (REU)

LUIZ CARLOS ZAMONER (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001546-89.2016.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCIANE DE JESUS ALVES 

REU: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, LUIZ CARLOS ZAMONER 

Vistos etc. I – DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 13210773, ao que DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO de CARTA PRECATÓRIA a Comarca de Terra Nova do Norte- 

MT, a fim de que se proceda a CITAÇÃO de LUIZ CARLOS ZAMONER no 

endereço declinado em ID. 6871720, devendo, o Oficial de Justiça, se for o 

caso, observar os termos do artigo 252 do CPC; II - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190689 Nr: 12201-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 
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pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 4396-85.2006.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL ELISEU DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3036, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179537 Nr: 309-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETIENE GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179618 Nr: 398-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA FERNANDES DE CASTRO ELLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179620 Nr: 400-35.2013.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISI CLAIR KOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179775 Nr: 566-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179783 Nr: 574-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODI NARCISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185956 Nr: 7106-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 
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jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187749 Nr: 9022-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188204 Nr: 9509-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES ELENA KOEMPFER DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180338 Nr: 1165-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180341 Nr: 1168-58.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 
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MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180344 Nr: 1171-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE MENDES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra B. M. Muniz - 

OAB:OAB/MT 20339-O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180571 Nr: 1415-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180837 Nr: 1678-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 
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taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180991 Nr: 1862-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181021 Nr: 1898-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA DARECCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181939 Nr: 2877-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HUMBERTO BISPO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182856 Nr: 3833-47.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICIANE DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 
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OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182894 Nr: 3883-73.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MONSÓ ARDUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184534 Nr: 5620-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SALETE ARBOITO FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223730 Nr: 1900-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA TERESA KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 
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Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230750 Nr: 6076-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236477 Nr: 9741-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RIBEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236551 Nr: 9775-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236564 Nr: 9788-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARISTIDES GOMES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 
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transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236921 Nr: 10016-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTANIRCI DE GODOY LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238792 Nr: 11287-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA FURLAN FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239539 Nr: 11778-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193312 Nr: 15077-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA ANDRÉIA TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194436 Nr: 16181-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNABETE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211608 Nr: 12234-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FATIMA NORONHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171119 Nr: 6300-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SOARES DA SILVA SIPRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 
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Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176605 Nr: 12313-48.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTINHO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177002 Nr: 12767-28.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUED FIDÊNCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177332 Nr: 13121-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRI TEREZINHA GARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 177443 Nr: 13246-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON SMIDERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177646 Nr: 13461-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA HELENA DOS SANTOS SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178563 Nr: 14413-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE CÁSSIA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179422 Nr: 187-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA COELHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98579 Nr: 5603-51.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103203 Nr: 10199-78.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA WOLKMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94790 Nr: 1807-52.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261046 Nr: 4308-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON TISCHLER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264402 Nr: 6178-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLETE RANGEL FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265577 Nr: 6838-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA SIMONE RODAS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266358 Nr: 7312-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA TEREZINHA BAESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 
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dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270027 Nr: 9790-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANICETO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273141 Nr: 11739-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE GOBBI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254417 Nr: 445-34.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FATIMA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250483 Nr: 18552-63.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANES FANTI DE ALMEIDA NOBREGA JACQUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247783 Nr: 16985-94.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA VILCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do(a) requerente par manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240607 Nr: 12374-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244548 Nr: 14791-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRÇO FELICIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46916 Nr: 520-59.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILÉIA BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 
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transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 2999-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 8374-36.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON IOSHINORI TAKITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93760 Nr: 828-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 
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em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94535 Nr: 1613-52.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONZA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, ALDO 

FRONZA, NADIR TEREZINHA DA SILVA FRONZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR DE ANDRADE - 

OAB:OAB/SC 7214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, SE MANIFESTE quanto à IMPUGNAÇÃO de fls. 550-552.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110924 Nr: 3265-70.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR GRUDZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110928 Nr: 2147-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA GUERRA BESSA PERCINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124046 Nr: 3259-29.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. B. NAVARRO -ME, MARCIA BACHIEGA 

NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846 MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado(a)/  excipiente 

paramanifestar-se, no prazo de 15 (quinze)dias, acerca da Impugnação 

da exceção de pré-executividade de fls. 41/47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125426 Nr: 4639-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CIRO SCOPEL COMERCIO, LUIZ CIRO 

SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

(SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL) - OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON QUEIROZ DE SOUZA 

FURQUIM - OAB:OAB/MT 12.746, JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:OAB/AC 4195, VALÉRIA APARECIDA CASTILHO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 17.770-B, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado(a)/ excipiente do 

despacho de fls. 125, abaixo transcrito, bem como, para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

DESPACHO: "Vistos etc. I - INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 110-118; II – Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171118 Nr: 6297-78.2012.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LEITE DE ALBUQUERQUE CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174127 Nr: 9475-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENICE TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177000 Nr: 12765-58.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JOSE CAMPOS FILGUEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177007 Nr: 12772-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 
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dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 12780-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AFONSO PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177149 Nr: 12932-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA DE PAIVA ROZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177329 Nr: 13118-98.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS WAECHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177525 Nr: 13331-07.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 
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SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177591 Nr: 13404-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FRANCISCO TRIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178801 Nr: 14655-32.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178819 Nr: 14673-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL ANICETO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 
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DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179020 Nr: 14875-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179421 Nr: 186-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA BARBIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179425 Nr: 190-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIZANDRA ROSTIROLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179428 Nr: 193-36.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DE FÁTIMA GARGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 
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pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179539 Nr: 311-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSCINETE FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179779 Nr: 570-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LIMA VERAS MAZOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180168 Nr: 969-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILANE KONRAD HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 
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INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180223 Nr: 1032-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI LOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180224 Nr: 1033-46.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY BOSSONE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180288 Nr: 1112-25.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180380 Nr: 1207-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE BEZERRA DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 
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devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180410 Nr: 1238-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉA WALCZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180412 Nr: 1240-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA XIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180569 Nr: 1413-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BUSANELO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 
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http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180817 Nr: 1660-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANA FREIRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181261 Nr: 2166-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE HILDA ROCHA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181278 Nr: 2183-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINEU SABÓIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181346 Nr: 2251-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA KAGUEIANA CASTURINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 
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pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181929 Nr: 2867-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181941 Nr: 2879-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NOTÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182168 Nr: 3103-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182390 Nr: 3342-40.2013.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO HENRIQUE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182525 Nr: 3493-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA LUIZA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183102 Nr: 4103-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183107 Nr: 4108-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184131 Nr: 5190-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ADÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184548 Nr: 5634-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUCIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184642 Nr: 5729-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI LEONARDO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184809 Nr: 5901-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA LISBOA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185697 Nr: 6847-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185775 Nr: 6927-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186033 Nr: 7187-80.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLIANE MADRUGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 
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PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186324 Nr: 7503-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BEZERRA DOS SANTOS MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187346 Nr: 8572-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHILMARA LOVATEL DALAZEM PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188203 Nr: 9508-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189541 Nr: 10906-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 
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sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190086 Nr: 11530-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO SALTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191283 Nr: 12921-12.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO AMANCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., SAAES - SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192536 Nr: 14237-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MATOS MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 
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INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194434 Nr: 16179-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PIVETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200703 Nr: 3336-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ANTONIO SEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202763 Nr: 5157-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205465 Nr: 7353-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR HOLDEFER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 
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remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212287 Nr: 12838-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221348 Nr: 501-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA PALHÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222343 Nr: 1072-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA TAVARES SILVA GAMBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 
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por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222364 Nr: 1093-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225741 Nr: 3230-03.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MURIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAGNO 

ZARPELLON - OAB:25838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez)dias, tendo em vista o retorno dos autos ao E. Tribunal 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227881 Nr: 4340-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228787 Nr: 4892-02.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELESIA KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228810 Nr: 4915-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARCHI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230160 Nr: 5689-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA VERIDIANA VIEIRA DA SILVA GEUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230338 Nr: 5780-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINDA IZATON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230453 Nr: 5852-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ZANOLI BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 
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exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230745 Nr: 6071-68.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231741 Nr: 6694-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PERETO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236427 Nr: 9713-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236549 Nr: 9773-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI GONZATTI ZAMPIERON
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236556 Nr: 9780-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES PIERETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236937 Nr: 10031-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237854 Nr: 10663-58.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI SCHOWANZ HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 
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dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238784 Nr: 11279-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA INEZ DEBASTIANI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245533 Nr: 15537-86.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ALVES DAMASCENO - diretora da Escola 

Municipal de Educ. Básica Rodrigo D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246799 Nr: 16382-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RAMIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247150 Nr: 16594-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TADEU JOSÉ FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254396 Nr: 425-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLO PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254406 Nr: 434-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MAURI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254415 Nr: 443-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MORAES SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 
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dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261047 Nr: 4309-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS MARCHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262534 Nr: 5145-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA JAEGER SPECIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265572 Nr: 6833-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267038 Nr: 7696-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENI DO NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 
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ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269046 Nr: 9126-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA VERÔNICA SROCZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178820 Nr: 14674-38.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo legal.

DESPACHO: "Vistos etc. I – Em virtude dos PETITÓRIOS de fls. 178 e fls. 

179, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para apresentar 

TABELA de cálculo ATUALIZADA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181262 Nr: 2167-11.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO COUTO ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo Legal.

DESPACHO: "Vistos etc. I – Em virtude do PETITÓRIO de fls.161, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para apresentar TABELA de 

cálculo ATUALIZADA. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

******************ASSINADO DIGITALMENTE******************"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002942-14.2019.4.01.3603

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CHRYSTINA WOHNRATH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002942-14.2019.4.01.3603 AUTOR(A): RENATA CHRYSTINA 

WOHNRATH REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. I 

– Verifica-se que a DECISÃO LIMINAR de ID. 26616158, REITERADA pela 

DECISÃO de ID. 28028174, até o presente momento, não foi CUMPRIDA (ID. 

28738527); II – Por esta razão, REITERO as DECISÕES de ID. 26616158 e 

ID. 28028174, DETERMINANDO ao Requerido, na pessoa do Procurador 

Geral Federal, que confira CUMPRIMENTO INTEGRAL a DECISÃO LIMINAR, 

no PRAZO de 05 (cinco) dias, informando nos autos a CONCESSÃO do 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de AUXÍLIO-ACIDENTE, sob pena de incorrer 

em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 

536, §1° e 537 do Código de Processo Civil; III- Outrossim, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 
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for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; IV – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1014395-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MARIA WEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1014395-88.2019.8.11.0015 REQUERENTE: VALERIA MARIA WEIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – DEFIRO a 

PRESTAÇÃO do IMÓVEL de ID. 26288118 como CAUÇÃO oferecida pela 

Requerente como garantia do Juízo, em COMPLEMENTAÇÃO 

(CONDICIONANTE), portanto, à DECISÃO LIMINAR de ID. 26542094, 

DEVENDO, para tanto, que se PROCEDA à respectiva AVERBAÇÃO à 

MARGEM da MATRÍCULA do IMÓVEL pelo VALOR AVALIADO de R$ 

271.500,00 (duzentos e setenta e um mil e quinhentos reais). ADVIRTO 

que o TERMO DE CAUÇÃO deverá ser formalizado pelo proprietário do 

imóvel e sua esposa, se casado for, ou representado por terceiro, com 

poderes específicos, através de instrumento público, outorgado por 

ambos. II - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013290-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013290-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCO SILVA PEREIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO com conversão em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c 

TUTELA ANTECIPADA proposta por FRANCISCO SILVA PEREIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- INSS. Aduz 

a inicial que o Requerente “laborava como pedreiro para a empregadora 

MITRA DIOCESANA DE SINOP CNPJ: 15.084.478/0034-82” e que “em data 

de 13.10.2009 o Autor sofreu um acidente de trabalho enquanto 

desempenhava suas atividades laborativas, após cair de uma altura de 

aproximadamente 5 metros que o deixou paraplégico, conforme demonstra 

a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT anexa”. Sustenta que “em 

face do acidente ocorrido, o Demandante é acometida por grave patologia, 

ficando paraplégico, a qual o impede de exercer seu labor” e que “diante 

deste quadro de incapacidade laboral permanente, o Autor pleiteou, junto à 

Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício por incapacidade (NB 

538.507.955-0, DER 01.12.2009), entretanto, foi indeferido (carta de 

indeferimento em anexo) por falta de qualidade de segurado do Autor, 

quando do sinistro”. Informa que “diante da negativa do INSS em conceder 

seu benefício previdenciário o Autor teve que ingressar com uma ação 

trabalhista para reconhecimento de seu vínculo de emprego, o que 

ocorreu, por meio dos autos 0154000-34.2010.5.23.0036, o qual tramitou 

na primeira Vara do Trabalho de Sinop/MT”. Salienta, ademais, que “no ano 

de 2011 mais precisamente em 23.11.2011, em decorrência de sua 

incapacidade laborativa permanente, oriunda da fratura de coluna com 

paraplegia, novamente o Autor requereu o benefício previdenciário de 

auxilio doença por acidente de trabalho, tendo este pedido também sido 

negado pelo INSS, e o motivo da negativa ao novo pedido foi: ‘Data do 

Início da doença – DID – anterior ao ingresso ou reingresso ao RGPS’”. 

Ressalta que “diante de tal situação, e diante de seu quadro de 

incapacidade laboral permanente, não restou outra opção a parte Autora, 

senão buscar seu Direito perante o Poder Judiciário, com base no artigo 

59 da Lei 8.213/91, pedindo que seja restabelecido o seu benefício de 

auxílio-doença acidentário ou sua aposentadoria definitiva tendo em vista 

a gravidade do seu problema e a difícil retomada para o mercado de 

trabalho”. Por essas razões, REQUER, “seja concedida liminarmente a 

antecipação de tutela ao Autor, determinando ao INSS que efetue 

mensalmente o pagamento do valor do auxílio-doença acidentário, até o 

deslinde da presente ação, quando então o referido benefício tornar-se à 

definitivo;”. EMENDA À INICIAL em ID. 26480545 conforme determinado em 

DECISÃO de ID. 25608865. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária à coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o Requerente 

sofreu acidente de trabalho no dia de 13.10.2009 que o deixou 

paraplégico. Assim, destaco os principais tipos de Benefícios 

Previdenciários que podem ser concedido nos casos de acidente de 

trabalho: Consoante se depreende da redação do art. 59, da Lei n.º 

8.213/91, o “AUXÍLIO-DOENÇA será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Quanto aos requisitos para a 

concessão do benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE, estão eles previstos no 

art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente 

será concedido, como indenização, ao segurado quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia”. Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 

42 da Lei 8.213/91, o benefício da APOSENTADORIA por INVALIDEZ será 

devido ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão dos 

benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por 

invalidez pressupõe, entre outros, a averiguação da incapacidade para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência, tal incapacidade é 

verificada mediante exame médico-pericial. Nesse aspecto, o Atestado 

Médico de ID. 25276893 datado de 17/11/2019 atesta que o Autor possui 

fratura de coluna com paraplegia estando incapacitado permanentemente. 

Conclui-se, portanto, da análise dos documentos encartados nos autos, 
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principalmente o Atestado Médico, que devido ao acidente de trabalho 

ocorrido no dia 13 de outubro de 2009, o Autor está incapacitado 

permanentemente e pela sua idade avançada, bem como por ser portador 

de paraplegia, é difícil sua reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Diante disso, o Autor possui DIREITO a 

concessão do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. A propósito excerto de julgado: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO REVISIONAL DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA - PEDIDO DE 

REVISÃO MENSAL DO AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTDORIA - ALEGAÇÃO 

DE EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM VINCULO TRABALHISTA- AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

- REQUISITOS DEMONSTRADOS - PARAPLEGIA - ESMAGAMENTO DA 

COLUNA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - JUÍZO DA 

EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO ÍNDICE - TEMA 

905/STJ- RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. As alegações do Apelante padecem de verossimilhança, 

pois, embora alegue que possui "mais dois vínculos" trabalhistas, os quais 

segundo ele não foram considerados, quando da formação do cálculos do 

salário benefício, não trouxe provas nesse sentido, ônus que lhe cabia 

nos termos do artigo 373, do CPC. 2.[...] A respeito da aposentadoria por 

invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de 

que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando 

verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua 

reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o 

sustento." (...) (N.U 0002139-18.2010.8.11.0025, MARIA EROTIDES KNEIP, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018). Grifo nosso Portanto, 

demonstrado o nexo etiológico entre o acidente do trabalho e a lesão que 

culminou na incapacidade permanente do Autor, através do Atestado 

Médico e da Comunicação de Acidente de Trabalho, impõe-se o 

pagamento da Aposentadoria por Invalidez em favor dele. Evidenciado o 

“fumus bonis juris”, o “periculum in mora” na prestação jurisdicional, neste 

caso, é manifesto, eis que os benefícios previdenciários tratam se de 

verba de caráter alimentar do segurado impossibilitado de trabalhar em 

decorrência de acidente do trabalho. Outrossim, em que pese o Autor 

tenha requerido em tutela antecipada o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, no presente caso, o BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CABÍVEL 

É A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Dada essa conjuntura, o juiz pode 

conceder ao autor benefício previdenciário diverso do requerido na inicial, 

desde que preenchidos os requisitos legais atinentes ao benefício 

concedido. Isso porque, tratando-se de matéria previdenciária, deve-se 

proceder, de forma menos rígida, à análise do pedido. Assim, nesse 

contexto, a decisão proferida não pode ser considerada como extra petita 

ou ultra petita. (AgRg no REsp 1.367.825-RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

julgado em 18/4/2013). A propósito excertos de julgados: 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO — ADMISSIBILIDADE. 

ACIDENTE DO TRABALHO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA 

— AUXÍLIO-ACIDENTE — CABIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 

8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Consolidadas as lesões e constatada a 

redução da capacidade laborativa, o BENEFÍCIO devido é o de 

auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991. Nas questões PREVIDENCIÁRIAS, “é possível a 

flexibilização da análise da petição INICIAL. Não é considerado julgamento 

extra ou ultra petita a CONCESSÃO de BENEFÍCIO DIVERSO do 

REQUERIDO na INICIAL nos casos em que o autor preencha os requisitos 

legais do BENEFÍCIO deferido”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 

1425636/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2014). Recurso provido. (N.U 

0002024-24.2014.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, 

Publicado no DJE 03/04/2017) Grifo nosso. DIREITO PREVIDENCIÁRIO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO 

DO AUXÍLIO ACIDENTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE LABORATIVA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA 

– PERÍCIA – COMPROVAÇÃO – LESÃO OMBRO DIREITO – BENEFÍCIO 

DEVIDO – TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – 

DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – 

OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF -SENTENÇA RETIFICADA – 

RECURSO PREJUDICADO. De acordo com o princípio da fungibilidade dos 

benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da 

INICIAL, podendo conceder benefício diverso do pedido. O 

AUXÍLIO-ACIDENTE trata-se de indenização ao segurado que, após a 

consolidação das lesões decorrentes de ACIDENTE de qualquer natureza, 

apresente sequela definitiva que culmine em redução da capacidade para 

o trabalho que exercia habitualmente. O TERMO INICIAL para a concessão 

do AUXÍLIO-ACIDENTE é o dia seguinte da cessação do AUXÍLIO-DOENÇA. 

Os honorários advocatícios serão arbitrados quando liquidado o julgado, 

nos TERMOS do § 4º do artigo 85 do CPC. Os índices para atualização dos 

valores devidos deve observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 

0004017-08.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) Grifo nosso. Diante do exposto, 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO 

LIMINAR, é de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO a 

TUTELA ANTECIPADA postulada no sentido de IMPLANTAR o BENEFÍCIO 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, até a resolução do mérito em 

sentença. DEFIRO os BENEFÍCIOS da GRATUIDADE da JUSTIÇA. CITE-SE, 

intimando a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NIZA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN OAB - MT0016490A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001725-81.2020.8.11.0015 AUTOR: FERNANDO NIZA MOREIRA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por FERNANDO NIZA 

MOREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS. Aduz a inicial que “o Autor possui e possuía na data do acidente a 

qualidade de segurado, tanto que após o acidente de trabalho percebeu 

benefício previdenciário de Auxílio doença por acidente de trabalho nº 

612884904-4 desde a data de 23/12/2015 até a data de 05/09/2016”. 

Informa que “conforme se infere no CAT (Comunicado de Acidente de 

Trabalho), bem como nos demais documentos acostado aos autos, na 

data de 18.11.2015, aproximadamente às 10h40min foi vitima de acidente 

de trabalho” e que na ocasião “o Autor se encontrava no ambiente de 

trabalho operando a maquina estopadeira, quando foi realizar o corte de 

uma determinada madeira, a serra trancou e não cortou a madeira, 

ocasião em que deslizou e cortou o punho esquerdo do Autor, causando 

lesão grave, cortando os nervos dos dedos da mão esquerda”. Salienta 

que “após o grave acidente, o Autor fora socorrido e encaminhado ao 

Hospital Maria Zélia na cidade de Marcelândia/MT, e após consulta médica 

fora concedido atestado e afastamento do trabalho”. Sustenta que “o 

Autor sofreu lesão no punho e na mão (CID-10 S61.9), lesão de músculos 

extensores e tendões múltiplos ao nível do punho e da mão, traumatismo 

múltiplo (CID-10 S69.7), possuindo sequelas definitivas que lhe reduzem 

de forma permanente a sua capacidade ao trabalho”. Por fim, REQUER, “a 

concessão da Tutela de Urgência, com a implantação imediata do benefício 

de auxílio-acidente, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o cumprimento da obrigação pelo Réu”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 
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EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, apresenta 

os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade 

do direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta 

com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é 

nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL. Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em 

Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de 

TUTELA ANTECIPATÓRIA NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os 

autos, diante dos documentos que instruem a petição inicial, verifica-se 

que restaram FRAGILIZADAS as ALEGAÇÕES do Autor em relação ao 

pleito da tutela antecipada. Isso porque há AUSÊNCIA de PROVAS que 

pudessem DEMONSTRAR a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do benefício pleiteado. Com isso, não há 

indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja redução da 

capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de suas 

funções, em decorrência do acidente de trabalho, requisito dispensável 

para a concessão do benefício previdenciário acidentário. Assim, somente 

a realização da prova pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor 

a avaliação médica especializada da Previdência Social, eis que a 

concessão dos benefícios previdenciários depende da verificação da 

incapacidade ou redução da capacidade laborativa aferida mediante 

exame médico-pericial. Ademais, o laudo médico carreado aos autos, é 

ilegível, não sendo possível verificar que sequelas acometem o Autor e se 

há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, sendo, necessário, 

portanto, a realização de perícia judicial. Nesse sentido, excerto de 

julgado: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO INSS PROVIDO 

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO INSS PROVIDO – RECURSO DO 

AUTOR PREJUDICADO. 1. A PERÍCIA médica judicial é procedimento 

indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que 

pretende o benefício previdenciário de AUXÍLIO ACIDENTE, e a sua não 

realização impossibilita a solução da lide. 2. Apelo da Autarquia 

Previdenciária provido. Sentença anulada. Apelo da Parte Autora 

prejudicado. (N.U 0014448-28.2007.8.11.0041, , GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)”. Grifo nosso Logo, ausente 

o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis que não se tem comprovada 

se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho REDUZEM a 

CAPACIDADE FUNCIONAL da parte Requerente, o INDEFERIMENTO da 

CONCESSÃO do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO é medida que se impõe. “Ex 

positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009192-19.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JULIANA MEZOMO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010804-89.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROGERIO ALVES DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 
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26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012026-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORGES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012026-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARISTELA BORGES DE SOUSA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005721-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI DA COSTA BATISTA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005721-92.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZELI DA COSTA BATISTA 

GOIS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011437-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011437-03.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSILENE DA SILVA 

FERNANDES REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010563-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA DIAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010563-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA APARECIDA DIAS REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012020-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012020-85.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CRISTIANE FERNANDES DE 

ALMEIDA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERNANDES DA SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE LEHMEN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002099-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELSO 

FERNANDES DA SILVEIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS 

POLO PASSIVO: RAFAEL JOSE LEHMEN 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: 15/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 28 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: 1002103-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002103-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANE CAROLINE 

ZAMONER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA 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: 15/04/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002104-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BUDTINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002104-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RICARDO 

BUDTINGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA 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: 15/04/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002105-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKA LA WIERGITA BASTOS BUDTINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002105-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERICKA LA 

WIERGITA BASTOS BUDTINGER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA 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: 15/04/2020 Hora: 10:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002106-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002106-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANE CAROLINE 

ZAMONER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA 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: 15/04/2020 Hora: 13:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002107-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002107-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAXWELL 

ROCHA DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON RIBEIRO ALVES 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: 15/04/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002108-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002108-59.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAXWELL 

ROCHA DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMERSON RIBEIRO ALVES 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: 15/04/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 29 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: 1002109-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISON LUCIO DE OLIVEIRA OAB - MT25664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002109-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RUBENILTON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALISON LUCIO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 29 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: 1002110-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAMILLA DA CRUZ PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002110-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JESSICA 

CAMILLA DA CRUZ PINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCA 

RIZZATTI MENDES 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: 15/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 1 de março 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: 1008828-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008828-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO ANTONIO MARCON 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Reconhecido no suscitado 
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conflito negativo de competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000 a 

competência do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT 

para processar e julgar todas as demandas onde figure como parte 

requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que 

possua como objeto a cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, 

descaracterização do Condomínio “Camping Club” para lote e a 

transferência da propriedade do imóvel, o que é justamente o caso dos 

autos. Sendo assim, declino a competência em favor do juízo da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a determinar que sejam os autos para lá 

redistribuídos sem demora. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, 01 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE MARIA KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000390-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADELAIDE MARIA KLEIN 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Reconhecido no suscitado 

conflito negativo de competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000 a 

competência do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT 

para processar e julgar todas as demandas onde figure como parte 

requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que 

possua como objeto a cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, 

descaracterização do Condomínio “Camping Club” para lote e a 

transferência da propriedade do imóvel, o que é justamente o caso dos 

autos. Sendo assim, declino a competência em favor do juízo da Segunda 

Vara Cível desta Comarca, a determinar que sejam os autos para lá 

redistribuídos sem demora. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, 01 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005848-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005848-93.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO ROBERTO DA 

SILVA DUTRA REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB 

PORTAL DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Reconhecido no 

s u s c i t a d o  c o n f l i t o  n e g a t i v o  d e  c o m p e t ê n c i a  n . º 

1008727-21.2018.8.11.0000 a competência do juízo da Segunda Vara 

Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar todas as 

demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a cobrança de taxa 

condominial, retirada de guarita, descaracterização do Condomínio 

“Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do imóvel, o que 

é justamente o caso dos autos. Sendo assim, declino a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora. Intimem-se Cumpra-se. 

Sinop - MT, 01 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008539-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO JOSE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE PEREIRA ANHOLETO (REQUERIDO)

ENGEFORCE ENGENHARIA E MINERACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008539-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADELINO JOSE MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL 

DA AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA, ENGEFORCE ENGENHARIA E 

MINERACAO LTDA - EPP, MIKE PEREIRA ANHOLETO Vistos etc. 

Reconhecido no suscitado conflito negativo de competência n.º 

1008727-21.2018.8.11.0000 a competência do juízo da Segunda Vara 

Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar todas as 

demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a cobrança de taxa 

condominial, retirada de guarita, descaracterização do Condomínio 

“Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do imóvel, o que 

é justamente o caso dos autos. Sendo assim, declino a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora. Intimem-se Cumpra-se. 

Sinop - MT, 01 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000112-26.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecido no 

s u s c i t a d o  c o n f l i t o  n e g a t i v o  d e  c o m p e t ê n c i a  n . º 

1008727-21.2018.8.11.0000 a competência do juízo da Segunda Vara 

Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar todas as 

demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a cobrança de taxa 

condominial, retirada de guarita, descaracterização do Condomínio 

“Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do imóvel, o que 

é justamente o caso dos autos. Sendo assim, declino a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora. Intimem-se Cumpra-se. 

Sinop - MT, 01 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002115-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEVERSON DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002115-51.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KEVERSON DOS 

SANTOS MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 15/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002116-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002116-36.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

JESUS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 

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: 15/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002117-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CITADELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002117-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELTON 

CITADELLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO HERBERT 

POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002118-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESSON NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002118-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GESSON 

NOGUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 15/04/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002119-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESSON NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002119-88.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GESSON 

NOGUEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 15/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002121-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO MARCOS DOS 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. 1002121-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIZANDRO 

MARCOS DOS 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: 15/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002122-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002122-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROGER DOS 

SANTOS CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 15/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002123-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002123-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DOUGLAS 

HENRIQUE ALGAYER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO 

HERBERT POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002129-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZANGELA NUNES (AUTOR)

ELIELSON DA SILVA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON TEIXEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1002129-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA 

ELIZANGELA NUNES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS, FELICIO JOSE DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ZENILSON TEIXEIRA 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: 15/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 2 de março 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: 1002132-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MARCOS PININGA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002132-87.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JHONATAN 

MARCOS PININGA RIBEIRO 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: 16/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002133-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002133-72.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARY FRUTO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002137-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (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. 1002137-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

FERREIRA 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: 16/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006227-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA ZAVAREZE LEONOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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.: 1006227-97.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003787-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Drika Celulares (REQUERIDO)

ADRIELI DA SILVA 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.: 1003787-31.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 08:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCELA MESSIAS DA 

SILVA CPF: 089.519.369-88, EDUARDO ANTUNES SEGATO CPF: 

004.440.001-27 Endereço do promovente: Nome: MARCELA MESSIAS DA 

SILVA Endereço: AVENIDA ABEL DAL'BOSCO, 185, LIC NORTE, SINOP - 

MT - CEP: 78551-043 ADRIELI DA SILVA RIBEIRO CPF: 058.423.571-27 

Endereço do promovido: Nome: Drika Celulares Endereço: AVENIDA DOS 

JEQUITIBÁS, 4580, - DE 2322 A 2420 - LADO PAR, JARDIM DAS 

VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-253 Nome: ADRIELI DA SILVA 

RIBEIRO Endereço: AVENIDA DOS JEQUITIBÁS, 4580, - DE 2322 A 2420 - 

LADO PAR, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-253 Sinop, 

Segunda-feira, 02 de Março 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: 1009593-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TESTA & TESTA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

MAICOS MATEUS ZUCCHI OAB - MT25816/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE PEREIRA (REQUERIDO)
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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.: 1009593-81.2018.8.11.0015 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, para 

corrigrir a petição de 29230847.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010015-39.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADONILSON ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DA SILVA BARBOSA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (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.: 8010015-39.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FERREIRA SAMPAIO (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. 1002144-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIZANGELA 

FERREIRA SAMPAIO 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002145-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR BOTELHO DOS SANTOS (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. 1002145-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

BOTELHO DOS SANTOS 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1001276-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WERLANG (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.: 1001276-26.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 09:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS QUALIMAD LTDA - ME CPF: 09.356.000/0001-01, BRUNA 

NATALI GUARNIERI CPF: 043.562.481-47 Endereço do promovente: Nome: 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS QUALIMAD LTDA - ME Endereço: 

Rua Uruguai, Chácara 35-A1, Setor Industrial, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 ROGERIO WERLANG CPF: 535.883.711-68 Endereço do 

promovido: Nome: ROGERIO WERLANG Endereço: RUA CAXIAS DO SUL, 

585, JARDIM TERRA RICA, SINOP - MT - CEP: 78557-554 Sinop, 

Segunda-feira, 02 de Março 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: 1000129-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DA MODA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BENVENUTI OAB - SC15401 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MUSSO SOARES (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.: 1000129-33.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 10:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. DA MODA ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - EPP CPF: 09.520.761/0001-49, DOUGLAS BENVENUTI 

CPF: 909.618.709-15 Endereço do promovente: Nome: DA MODA 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP Endereço: RUA LUIZ MORELLI, 45, - 

DE 378/379 AO FIM, DOM JOAQUIM, BRUSQUE - SC - CEP: 88359-300 

CLEUSA MUSSO SOARES CPF: 445.155.029-72 Endereço do promovido: 

Nome: CLEUSA MUSSO SOARES Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 

333, - ATÉ 423/424, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-258 

Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006712-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON BRANDOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE ENDERLE (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.: 1006712-97.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002283-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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G. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO WOLKS DE PAULA (REQUERIDO)

VENANCIO WOLKS DE PAULA (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.: 1002283-87.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ELIANA DOS SANTOS CPF: 

007.068.691-25, VANESSA FERNANDES MARANGONI CPF: 

018.762.371-63, G. D. S. R. CPF: 027.816.801-92 Endereço do 

promovente: Nome: ELIANA DOS SANTOS Endereço: Chácara Planalto, 38, 

Inexistente, Chácara Planalto, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Nome: 

GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES Endereço: Chácara Planalto, 38, 

Inexistente, Chácara Planalto, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Endereço do 

promovido: Nome: VENANCIO WOLKS DE PAULA Endereço: RANCHO WP, 

AO LADO DA FAZENDA ESTRELA DALVA, BR 163, KM 810 - LADO 

ESQUERDO, BR 163, SINOP - MT - CEP: 78550-000 Nome: EVANDRO 

WOLKS DE PAULA Endereço: RANCHO WP, AO LADO DA FAZENDA 

ESTRELA DALVA, BR 163, KM 810 - LADO ESQUERDO, BR 163, SINOP - 

MT - CEP: 78550-000 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1008365-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO HENRIQUE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE DEUS CORREIA OAB - MT26236/O (ADVOGADO(A))

RONALDO ALVES PICOLI OAB - MT26711/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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.: 1008365-37.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 13:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ANGELO HENRIQUE SANTOS 

CPF: 500.617.479-04, ADENILSON DE DEUS CORREIA CPF: 

051.628.001-55, RONALDO ALVES PICOLI CPF: 990.844.301-15 Endereço 

do promovente: Nome: ANGELO HENRIQUE SANTOS Endereço: RUA DOIS, 

42, - ATÉ 349/350, CHÁCARA DE LAZER SÃO CRISTOVÃO, SINOP - MT - 

CEP: 78558-255 Endereço do promovido: Nome: CLARO S.A. Endereço: 

RUA HENRI DUNANT, 780, TORRE A e TORRE B, SANTO AMARO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04709-110 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1014055-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS OAB - MT24052/O (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1014055-47.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 16/04/2020 09:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. CLAUDINEIA FENNER CPF: 

033.455.651-10, EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS CPF: 018.854.181-08, 

WENDELL DOS SANTOS BARROS CPF: 967.916.832-87 Endereço do 

promovente: Nome: CLAUDINEIA FENNER Endereço: Rua Projetada 09, Qd 

15, Lt 26, Belvedere Residencial, SINOP - MT - CEP: 78559-580 Endereço 

do promovido: Nome: MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL 

LTDA - ME Endereço: AV. PARANÁ, 366, PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1015065-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE (REQUERENTE)

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA SANTOS 04532905150 (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.: 1015065-29.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 13:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. PABLO RODRIGO PEREZ 

SELLE CPF: 012.930.761-04, EVAIR KICHEL ZUFFO CPF: 032.304.381-08, 

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE CPF: 059.244.779-08 Endereço do 

promovente: Nome: PABLO RODRIGO PEREZ SELLE Endereço: Avenida 

Nilo Torres, 580, w, Parque das Mansões, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 Nome: OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE Endereço: 

AVENIDA DOS FLORAIS, QD 05, RIBEIRÃO DO LIPA, CONDOMÍNIO 

FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-400 Endereço 

do promovido: Nome: DIOGO DA SILVA SANTOS 04532905150 Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, 2112, - DE 2064 A 2510 - LADO PAR, JARDIM 

BOTÂNICO, SINOP - MT - CEP: 78556-076 Sinop, Segunda-feira, 02 de 

Março 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: 1002156-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO AFONSO DA CUNHA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002156-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDINO 

AFONSO DA CUNHA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERLI 

HENRIQUE GARCIA POLO PASSIVO: RICARDO CAMPANA 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: 16/04/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1010245-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER LEAL GERMANO OAB - MT26584/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1010245-64.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 14:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MARCELO RIBEIRO ROSA 

CPF: 647.661.792-34, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS CPF: 

872.368.851-34, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO CPF: 029.232.191-04, 

ELIESER LEAL GERMANO CPF: 048.912.611-10 Endereço do promovente: 

Nome: MARCELO RIBEIRO ROSA Endereço: AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 50 apto 03, - DE 101/102 A 678/679, JARDIM 

JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-727 Endereço do promovido: 

Nome: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Endereço: AVENIDA SÃO 

SEBASTIÃO, 3285, - DE 3089/3090 AO FIM, Santa Helena, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78045-000 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1009840-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUZ GIMENES (REQUERENTE)

BRUNA PRISCILA AISSA FUJIKI GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINA DALIA CRISOSTOMO (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.: 1009840-28.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. BRUNA PRISCILA AISSA 

FUJIKI GIMENES CPF: 735.072.611-20, ANA LIA BERTOZO DE CASTRO 

CPF: 360.112.258-88, FERNANDO CRUZ GIMENES CPF: 002.013.421-54, 

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA CPF: 050.079.661-00 Endereço do 

promovente: Nome: BRUNA PRISCILA AISSA FUJIKI GIMENES Endereço: 

RUA DAS CEREJEIRAS, - DE 2140/2141 A 2627/2628, JARDIM MARINGÁ, 

SINOP - MT - CEP: 78556-218 Nome: FERNANDO CRUZ GIMENES 

Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, - DE 2140/2141 A 2627/2628, JARDIM 

MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-218 ALTINA DALIA CRISOSTOMO 

CPF: 145.946.171-15 Endereço do promovido: Nome: ALTINA DALIA 

CRISOSTOMO Endereço: RUA SETÚBAL, - ATÉ 1204/1205, BOA VIAGEM, 

RECIFE - PE - CEP: 51030-010 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 8010527-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (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.: 8010527-56.2014.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

CPF: 12.838.713/0001-08, EDUARDO MARQUES CHAGAS CPF: 

010.741.671-98, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49 Endereço do promovente: Nome: G.S KELM 

& CIA LTDA - EPP Endereço: Avenida DOS JACARANDAS, 2424, 

PISORAMICA ACABAMENTO, JARDIM JACARANDAS, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS CPF: 012.543.771-40 

Endereço do promovido: Nome: KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS 

Endereço: Avenida GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 922, EM FRENTE AO 

NILSON JOIAS, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Sinop, Segunda-feira, 02 de 

Março 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: 8010527-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G.S KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (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.: 8010527-56.2014.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 15:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. G.S KELM & CIA LTDA - EPP 

CPF: 12.838.713/0001-08, EDUARDO MARQUES CHAGAS CPF: 

010.741.671-98, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS CPF: 

267.709.178-07, CAMILA SILVA ROSA CPF: 738.581.371-20, EDNEY LUIZ 

HEBERLE CPF: 872.362.491-49 Endereço do promovente: Nome: G.S KELM 

& CIA LTDA - EPP Endereço: Avenida DOS JACARANDAS, 2424, 

PISORAMICA ACABAMENTO, JARDIM JACARANDAS, SINOP - MT - CEP: 

49129-999 KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS CPF: 012.543.771-40 

Endereço do promovido: Nome: KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS 

Endereço: Avenida GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 922, EM FRENTE AO 

NILSON JOIAS, SINOP - MT - CEP: 49129-999 Sinop, Segunda-feira, 02 de 

Março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002373-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIL FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002373-95.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AISLAN RICARDO GARCIA 

CPF: 338.690.288-07, ERLI HENRIQUE GARCIA CPF: 293.549.848-86 

Endereço do promovente: Nome: AISLAN RICARDO GARCIA Endereço: 

AVENIDA DAS ITAÚBAS, SALA 23, - DE 3720 A 4356 - LADO PAR, 
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SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-174 GIL FERREIRA SANTOS 

CPF: 134.764.538-12 Endereço do promovido: Nome: GIL FERREIRA 

SANTOS Endereço: RUA FH, 712, BOBRADO 04, FH, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000603-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JUNIOR WASSEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARON SALES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-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.: 1000603-04.2018.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 15:30, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ARTUR JUNIOR WASSEM 

CPF: 704.941.851-04, DOUGLAS DE MELO COSTA CPF: 013.879.251-80 

Endereço do promovente: Nome: ARTUR JUNIOR WASSEM Endereço: RUA 

DAS CEREJEIRAS, 1815, - DE 1644/1645 A 2129/2130, JARDIM PARAÍSO, 

SINOP - MT - CEP: 78556-106 YARON SALES DE ARAUJO CPF: 

037.529.871-11 Endereço do promovido: Nome: YARON SALES DE 

ARAUJO Endereço: RUA H-2, Rua H2 58B, SETOR RESIDENCIAL SUL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-019 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1002162-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002162-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDO DA 

SILVA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 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: 1002258-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA TEICHEIRA TURRA (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.: 1002258-79.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 15:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. GLEISON FERNANDO CAMILO 

CPF: 022.342.659-83, SIRLENE DE JESUS BUENO CPF: 286.627.412-15, 

DALINE BUENO FERNANDES CPF: 025.174.971-17, RAFAEL EDUARDO 

BABINSKI CPF: 069.285.099-61 Endereço do promovente: Nome: GLEISON 

FERNANDO CAMILO Endereço: RUA DAS ZÍNIAS, 490, rua das 

manjeronas 490, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-202 

ANDREIA TEICHEIRA TURRA CPF: 621.940.891-87 Endereço do promovido: 

Nome: ANDREIA TEICHEIRA TURRA Endereço: RUA DIRSON JOSÉ 

MARTINI, 1005, Rua Rio de Janeiro n 1005, quadra 07, lote 02, SETOR 

INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-168 Sinop, Segunda-feira, 02 de 

Março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001969-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS AMARAL (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.: 1001969-44.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 16:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. AUTO CENTER TUIUIU LTDA - 

EPP CPF: 09.393.051/0001-03, CARMIELI VESZ CPF: 014.761.081-88 

Endereço do promovente: Nome: AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP 

Endereço: RUA DAS COLOMBINAS, 1255, - DE 1068/1069 A 2111/2112, 

SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-538 FABIO DOS 

SANTOS AMARAL CPF: 885.005.351-72 Endereço do promovido: Nome: 

FABIO DOS SANTOS AMARAL Endereço: Avenida Ayrton Senna, 377, 

Centro, NOVO MUNDO - MT - CEP: 78528-000 Sinop, Segunda-feira, 02 de 

Março 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: 8013601-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE COSME DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 8013601-50.2016.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 16:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ALEXANDRE COSME DE 

SOUZA CPF: 922.692.301-91, CIDINEY RODRIGUES FERREIRA CPF: 

350.528.642-72 Endereço do promovente: Nome: ALEXANDRE COSME DE 

SOUZA Endereço: Rua DAS DOMBEIAS, 334, QUADRA 41, LOTE 13, 

OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78550-001 Endereço do promovido: Nome: 

BANCO BRADESCO Endereço: Acesso CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO 

CINZA, 1º ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06000-001 Sinop, 

Segunda-feira, 02 de Março 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: 1007508-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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.: 1007508-88.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 17:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. LEONARDO SILVA LIMA CPF: 

058.889.121-58, VIVIANNE FRAUZINO MACHADO CPF: 021.123.511-33 

Endereço do promovente: Nome: LEONARDO SILVA LIMA Endereço: 

ESTRADA AMELIA, S/N, Inexistente, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 Endereço do promovido: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1499, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-200 Sinop, Segunda-feira, 02 de Março 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: 1009480-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE DA CUNHA SEIBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (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.: 1009480-64.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 26/03/2020 17:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. GLEICE DA CUNHA SEIBEL 

CPF: 045.131.141-85, DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ CPF: 

025.665.041-13 Endereço do promovente: Nome: GLEICE DA CUNHA 

SEIBEL Endereço: Inexistente, 25, AV PROJETADA, QD 04, BAIRRO VILA 

LOBOS, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78000-000 Endereço do promovido: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: GALERIA GG, RUA TREZE 

DE JUNHO 207, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-901 Sinop, 

Segunda-feira, 02 de Março 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: 1002179-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAURENIR FERNANDES MAIA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

FELICIO JOSE DOS SANTOS OAB - TO0003375A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILSON TEIXEIRA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1002179-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAURENIR 

FERNANDES MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

TAGLIAMENTO PINAS, FELICIO JOSE DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ZENILSON TEIXEIRA 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: 

15/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 

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: 1002180-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002180-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDES 

BARBOSA DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUCLESIO 

BORTOLAS POLO PASSIVO: VILA RICA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 

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: 1007410-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU BALDUINO SURKAMP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007410-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRINEU BALDUINO SURKAMP 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL, RESTITUIÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA, PEDIDO DE DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por IRINEU 

BALDUINO SURKAMP em face de IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA e IVANILDO R VIEIRA. A parte autora 

ingressou com ação requerendo a declaração de inexistência de débitos 

c/c repetição de indébito. Dentre outros pedidos o autor pede a devolução 

em dobro de taxas pagas, junta alguns recibos e aufere o valor que 

pretende ver devolvido. Entretanto não apresenta estes valores de forma 

líquida, através de planilha, a fim de que se possa auferir a correção da 

conta apresentada de modo que, em caso de procedência deste pedido, 

seria inviável concluir este cálculo como líquido requerendo a liquidação da 

sentença. Ainda, embora o autor alegue que o reclamado não se trata de 

Condomínio fechado e sim loteamento, necessário auferir, através de 

verificação pericial, os benefícios que a reclamada oferece aos 

moradores, tais como fornecimento de água, etc, onde, em caso de 

positivo, deve haver sim um rateio de despesas, sob pena de 

enriquecimento ilícito de quem apenas usufruir, sem contrapartida. 

Sabe-se que a formação de Associação de Moradores é pré- requisito 

legal para que se possa iniciar um loteamento. Com relação a 

irregularidades na Administração da Associação e falta de prestação de 

contas existem ações judiciais específicas para serem movidas nestes 

casos. Nos Juizados Especiais, há necessidade de provimento líquido, 

pois não há previsão do procedimento de liquidação de sentença. Dessa 

forma, caracterizada a complexidade da demanda e, por consequência, a 

incompetência dos Juizados Especiais. Diante do exposto julgo extinto o 

feito sem julgamento de mérito, com base no art. 51, II da lei 9099/95, ante 

a incompetência absoluta dos JECs para processar a demanda proposta. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002182-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDES 

BARBOSA DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUCLESIO 

BORTOLAS POLO PASSIVO: VILA RICA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 

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: 1002183-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1002183-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDES 

BARBOSA DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUCLESIO 

BORTOLAS POLO PASSIVO: VILA RICA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 2 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

GENAINY FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nº Processo: 1001477-23.2017.8.11.0015 

CERTIDÃO Certifico que a penhora realizada nos autos, conforme id 

10927295, recaiu sobre um veículo de propriedade do executado 

ROBESON FERNANDO GOMES, o qual foi intimado da mesma via telefone 

em 10/04/2019 conforme id 19307336. Não obstante as tentativas de 

intimação das executadas GENAINY FERNANDES BARBOSA e ELIZENA 

FERNANDES DE MORAES SILVA, até a presente data não foi informado ao 

Juízo o endereço de ROBESON FERNANDO GOMES para que se 

aperfeiçoe a constrição realizada via RENAJUD. Desta forma, IMPULSIONO 

os autos por certidão para INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, forneça o endereço do executado ROBESON 

FERNANDO GOMES para concretização da restrição feita via RENAJUD e 

localização do bem, sob pena de tornar-se inócua a medida, conforme 

decisão de id 29031304.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI ELICKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002192-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GIOVANI 

ELICKER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON CARDOSO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 2 de março 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: 1002193-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA FIABANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA APARECIDA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002193-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DEBORA REGINA 

FIABANE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVAIR FIABANE POLO 

PASSIVO: LUCIA APARECIDA COSTA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 364803 Nr: 13393-03.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SABAINI CENTENARO 

- OAB:74533-MT, JOAO LUIZ CENTENARO - OAB:8141-B/MT

 Vistos etc.

Pedido de redesignação da audiência preliminar aprazada para o dia 

04/03/2020 às 14:00h, posto que o suposto autor do fato encontra-se 

afastado de suas atividades para tratamento médico, a teor do laudo 

médico agregado à fl. 39.

 Dessa forma, por configurar-se justo motivo, acolho o pedido, razão pela 

qual determino a redesignação do ato, conforme a pauta deste Juizado.

 Informe o Juízo deprecante acerca desta determinação.

 Intimem-se.

D.N.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011082-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES GATTO (REQUERENTE)

IDERLEI ROSANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SILVA DA COSTA OAB - MT24176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU OAB - SP139811 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011082-22.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IDERLEI ROSANELI, ALINE 

RODRIGUES GATTO REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, ASISTBRAS S/A. 

- ASSISTENCIA AO VIAJANTE, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Conforme consta no termo de audiência de conciliação (ID 

28458745), os promoventes entabularam composição amigável com a 

promovida DECOLAR.COM LTDA sobre o objeto da presente demanda. O 

Artigo 487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Muito embora o acordo tenha sido firmado tão somente com 

uma das promovidas, têm-se pela sua extensão às demais partes, haja 

vista que se trata de responsabilidade solidária transacionada por um dos 

co-devedores. Neste sentido dispõe o art. 844, §3º do Código Civil, in 

verbis: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que 

nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se 

entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos co-devedores. DISPOSITIVO Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013175-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO SOL DE VERAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013175-26.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

EXECUTADO: MERCADO SOL DE VERAO LTDA - ME Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo informado, do qual 

informa que já houve cumprimento por parte do promovido (ID. 27647435). 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, homologo por sentença o acordo entabulado e ante a informação 

do CUMPRIMENTO DO ACORDO, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006477-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA SACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006477-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA APARECIDA 

SACHINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição 

derradeira aviada pela parte requerente pugnando pela suspensão da 

ação e, subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito 

anterior, requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve 

resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Julgo. Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão 

prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação 

coletiva é posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 303 de 545



fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005671-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005671-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIVINO MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira 

aviada pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006479-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI LUCIA SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006479-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LORECI LUCIA SCHMIDT 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006821-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006821-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SUELY GARCIA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006400-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006400-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KEILA DIAS DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008134-78.2017.8.11.0015

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:

BRUNA CAMILA DA SILVA LEAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008134-78.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: BRUNA CAMILA DA SILVA LEAL 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/1995. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015051-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILIANE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015051-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KEILIANE CORREA 

REQUERIDO: GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

- EPP Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da promovida, e consequente indenização por 

danos morais, em decorrência de manutenção de inscrição em cadastro 

de inadimplentes por débito já quitado. Em sua exordial a promovente nega 

a existência do débito e de relação jurídica, vez que procedeu com a 

quitação. Por seu turno a requerida pugnou pela improcedência arguindo a 

regularidade do débito. Fundamento e decido. Cumpre ressaltar que a 

relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte 

requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Apesar da requerida aduzir pela 

regularidade do débito, não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a 

corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz 

do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Em 

circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode 

ser utilizado como subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a 

prova que lhe cabia. E, nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da manutenção da inscrição do 

nome da parte promovente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Pelo exame dos autos, certo é 

que o nome da autora permaneceu inscrito por tempo além do razoável, 

consoante documento de pagamento no ID 27075483 e da negativação no 

ID 27074515. Isso porque, em que pese inicialmente regular, após o 

quitação do débito (ID 27075483), ocorrida em 19/08/2019, incumbia à ré 

proceder à baixa da inscrição no prazo de 5 (cinco)dias, o que não 

ocorreu, na medida em que o apontamento estava ativo até, pelo menos, 

18/10/2019. Referido entendimento já está pacificado na jurisprudência 

pátria, tendo sido objeto de julgamento no Recurso Especial n.º 

1.424.792/BA, submetido à sistemática de julgamento dos recursos 

repetitivos, cuja ementa se transcreve a seguir: INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO 

DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido".2. Recurso especial 

não provido. (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) Nesse sentido 

também é a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: "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." Embora não se possa reputar indevida a 

negativação em si, a manutenção do apontamento após o pagamento 

correspondente e ultrapassado período suficiente para baixa por parte da 

ré (05 dias) configura o abuso de direito e, portanto, o ilícito civil. Os danos 

morais, na hipótese, operam-se in re ipsa. Em caso semelhante já se 

decidiu: DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Emissão 

de cheque sem fundos. Negativação. Saque de duplicata pela credora em 

substituição ao cheque. Pagamento da duplicata e comunicação à credora. 

Manutenção indevida da negativação por prazo superior a 05 dias úteis. 

Abuso de direito. Súmula nº 548 do STJ. Responsabilidade objetiva. Danos 

morais in re ipsa. (...). Recurso não provido. (TJSP; Apelação 

Cível1000411-42.2017.8.26.0095;Relator(a):Tasso Duarte de Melo; Órgão 

Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Brotas - 1ª Vara; Data do 

Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro:26/10/2018) É sabido que a 

condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma 

compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter 

pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem 

causa, mas também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se 

insignificante. Entendo ser razoável arbitrar os danos morais em R$ 

3.000,00 correspondente a aproximadamente 20x (vinte vezes) o valor 

negativado; valor este condizente com a lesão que se pretende combater 

e levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; 

b) CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito 

em discussão nestes autos no valor de R$ 199,80. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014347-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

FRANCIELLE DA CRUZ VIEIRA OAB - MT25661/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014347-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KELLY CRISTINA PEREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO A parte promovente pretende ver a parte reclamada judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, em 

apertada síntese, que após realizar acordo de parcelamento de uma fatura 

para renegociação de dívida, o referido acordo não teria sido acatado pelo 

requerido, o que teria lhe causado danos. Em contestação, a parte 

reclamada afirma categoricamente que não cometeu ato ilícito capaz de 

ensejar o dever de indenizar. Diz que a fatura a autora não fez o 

pagamento manual, motivo pelo qual o pagamento não foi localizado. Alega 

que embora o pagamento não foi reconhecido, posteriormente tudo foi 

ajustado, e que não foi registrado nenhuma restrição comercial no nome e 

CPF do promovente. Fundamento e decido Pelo que consta dos autos, o 

não reconhecimento do parcelamento, pela falta de pagamento (débito 

automático) no dia 15/05/2019, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil, duzentos 

reais), não gerou nenhuma abalo financeiro, muito menos restrição no 

nome e CPF da promovente, quer seja creditícia, quer seja perante a 

agência bancária. Com relação aos danos morais, não vejo nenhum 

gravame mereça reparação. Assim, diante dos elementos e evidência 

apresentados, o que se divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela 

promovente não excedem ao patamar de contrariedades. Dar procedência 

ao pedido de indenização seria consagrar a banalização dos danos 

morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública. Não 

são devidos os danos morais reclamados, também pela absoluta ausência 

de comprovação do alegado abalo “moral”, sofrido pela reclamante. STJ. 

Direito civil. Responsabilidade civil. Compra pela internet. Presente de natal. 

Não entrega da mercadoria. Violação a direito de personalidade não 

comprovada no caso concreto. Danos morais indevidos. «1.- A 

jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns 

do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social 

não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 2.- A falha 

na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, 

mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por 

danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira 

ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a 

esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de origem concluíram não 

haver indicação de que o inadimplemento da obrigação de entregar um 

«Tablet», adquirido mais de mês antes da data do Natal, como presente de 

Natal para filho, fatos não comprovados, como causador de grave 

sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua família. 4.- Cancela-se, 

entretanto, a multa, aplicada na origem aos Embargos de Declaração tidos 

por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo único). 5.- Recurso Especial a 

que se dá provimento em parte, tão somente para cancelar a multa.» ( STJ 

- (3ª T.) - Rec. Esp. 1.399.931/2014 - MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 

11/02/2014 - DJ 06/03/2014 - Doc. LEGJUR 142.3903.1003.9200) STJ. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. Indenização indevida. 

Defeito de veículo. 15 Visitas à concessionária. Mero dissabor. 

Precedentes do STJ. CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. «Não há 

dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros 

dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos 

ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no 

mundo exterior.» (STJ - AgRg no AgRg no Ag. de Inst. 775.948/2008 - RJ - 

Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros - J. em 12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - 

Doc. LEGJUR 103.1674.7514.8300) DISPOSITIVO Isto posto, pelos 

fundamentos acima, , com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a 

parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014651-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014651-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRACEMA NUNES DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR DA 

NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Rejeito o pedido da Reclamada, posto que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de audiência de 

instrução, nem de comparecimento da parte autora. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da Reclamada posto 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, nos termos do 

artigo 17 do CDC. AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Rejeito o pedido da Reclamada de 

indeferimento da petição inicial pela falta de extrato de negativação emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o documento anexo a 

inicial não impede a defesa da ré que, pode inclusive, apresentar nos 

autos nova consulta caso constate que o documento apresentado pelo 

autor seja falso. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por 

débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega a existência do 

débito e de relação jurídica. Por seu turno a requerida pugnou pela 

improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre as partes e 

regularidade do débito. Fundamento e decido. Cumpre ressaltar que a 

relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte 

requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. Apesar da requerida aduzir pela 

existência de relação jurídica e regularidade do débito, apesar de ter 

juntado telas, faturas e relatórios, não trouxe aos autos nenhum elemento 

hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova negativa era 

impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente fizesse tal 

prova. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da contratação via 

call center. Entretanto, trouxe aos autos telas sistêmicas ou “print screen”, 

porém conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT, 

print screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à 

finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que 

desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 
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tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017). Em circunstâncias de inversão 

do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente 23x (vinte e três vezes) o valor negativado; valor este 

condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito 

em discussão nestes autos no valor de R$ 129,55. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011878-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ARAUJO SOUSA (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:

C. P. DE CARVALHO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011878-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO ARAUJO SOUSA 

REQUERIDO: C. P. DE CARVALHO COMERCIO - ME Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A preliminar arguida pela reclamada 

confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Rejeito-a. MÉRITO: A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos materiais e morais, em 

decorrência de uma negociação de compra e venda de veículo. A 

promovente alega que comprou um carro CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 

VHC-E 8V (FLEX POWER) 4P (AG) COMPL 2008/2009, cor preta, placa NIY 

2726, Chassi 9BGRZ48909G133211, no nome de sua esposa, na garagem 

da promovida, entregando, como entrada, outro CHEVROLET CELTA LIFE 

1.0. Afirma que a parte promovida se comprometeu em fazer a 

transferência junto ao órgão de transito responsável. Alega que a parte 

promovida não cumpriu com sua palavra e acabou negociando o veículo 

sem realizar a transferência da propriedade junto ao DETRAN. Sustenta 

que por conta deste ato, o autor recebeu várias multas em seu nome e a 

consequente 15 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Aduz que 

após um tempo, o veículo fora apreendido na cidade de Querência/MT, por 

utilização de som alto em via pública. Narra que após sofrer todos os 

transtornos alegados, entrou em contato com a pessoa que havia 

comprado o carro e a mesma informou que não tinha mais interesse no 

mesmo, informando que o veículo estava no pátio do Ciretran na cidade de 

Querência/MT. Assim, o requerente procedeu com o pagamento de todos 

os documentos atrasados e retirou o veículo na cidade de Querência. A 

promovida apresentou contestação, argumentando, em preliminar, 

ilegitimidade passiva; no mérito, alegam que a pretensão dos autores é 

impossível, pois lhes faltam os três pressupostos básicos da 

responsabilidade de indenizar; não há pressuposto da relação de 

causalidade, pois o autor não conseguiu comprovar nos autos tal relação; 

não há documentos suficientes comprovando os fatos narrados; ademais, 

não é possível afirmar que houve alguma ação ou omissão, pois, nega ter 

recebido o veículo do autor em pagamento do veículo comprado pela 

esposa do Promovente. Logo, não havendo qualquer conduta ilícita 

praticada pela concessionária, não há razões para que a mesma seja 

condenada em indenização por danos morais e nem mesmo materiais. Não 

houve impugnação. Fundamento e decido Cumpre ressaltar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte promovida como consumidora e da parte promovente 

como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de 

Defesa do Consumidor. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo da parte 

promovente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte 

promovente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, juntando o 

contrato assinado de compra e venda do veículo, constando a entrega do 

CHEVROLET CELTA LIFE 1.0 como parte do pagamento do veículo., o que 

não ocorreu, portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que não 

foi juntado nenhum documento que comprovasse suas alegações, pois 

somente há notas fiscais de compra em nome de terceiros, que nada ligam 

à promovida. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 
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da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). O áudio juntado pelo promovente, além de 

extemporâneo, não apresenta nada novo que possa modificar o 

andamento dos autos, uma vez que nada do que foi dito, tem relevância ou 

substitui a falta de prova nos autos. No caso sob apreço não foi 

comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, não se 

desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo 

art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido de 

indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a 

parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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VALDECY ALVES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO MANNRICK OAB - MT26997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014941-46.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECY ALVES DO 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO: 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de clonagem de cartão de crédito por falsários, que realizaram compras 

no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) e inscrição em 

cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial o 

promovente alega que verificou a ocorrência de uma despesa 

desconhecida no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) , que 

hoje passa de R$ 2.000,00(dois mil reais) com os juros e multas que o 

banco vem acrescendo e que em consequência teve seu nome 

negativado. Por seu turno a promovida pugnou pela improcedência 

arguindo falta de prova com relação as despesas que desconhece. Logo, 

não havendo qualquer conduta ilícita praticada pela concessionária, não 

há razões para que a mesma seja condenada em indenização por danos 

morais e nem mesmo materiais. Fundamento e decido Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte 

promovente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, juntando a 

fatura com a dita compra desconhecida de R$ 640,00, o que não ocorreu, 

portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que não foi juntado 

nenhum documento que comprovasse suas alegações, pois não há nas 

faturas anexas, qualquer compra no valor de R$ 640,00. “O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No caso sob apreço não foi comprovada a 

ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, não se desincumbindo a parte 

autora do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I do Código de 

Processo Civil, não há como acolher o pedido de indenização por danos 

morais formulados em face da parte ré. Com relação a restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que a própria autora disse que 

deixou de pagar o total das faturas pela suposta fraude no cartão, dito 

não comprovado, portanto, nessas condições não há dano a ser 

reparado. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Revoga-se 

a liminar deferida no ID. 25645749. Deixo de condenar a parte promovida a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA LEVINA GUSMAO REIS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI OAB - SP0267830A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002420-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NATALIA LEVINA GUSMAO 

REIS CARDOSO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Trata-se 
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de ação de indenização por danos morais onde a parte autora Autor 

propôs a presente ação buscando ter seu nome excluído dos cadastros 

restritivos de crédito do débito existente em seu nome. Ocorre, porém, que 

ao analisar consulta no SPC/SERASA, é evidente que o responsável pela 

referida negativação foi a empresa FIDC NPL1, como bem demonstrou nos 

documentos da própria inicial. O contrato que ele alega ser o responsável 

da negativação, possui restrição com o Fundo de Investimentos “FIDC NPL 

2 Analisada os autos, a despeito da semelhança de nomenclatura, tratam 

de fundos de investimentos distintos, com CNPJ e sede diversos, 

administrados por instituições financeiras também díspares, verificando, 

assim, a ilegitimidade passiva da empresa reclamada. Notadamente o 

pedido da parte reclamante se encontra respaldado diretamente na 

negativação realizada pela empresa FIDC NPL I, pessoa jurídica diversa da 

presente reclamada, logo esta não pode figurar no polo passivo. Não há 

nos autos qualquer prova plausível, de contratação da empresa 

reclamada, muito menos de que o técnico que foi instalar o equipamento 

era da reclamada. Diante do exposto, ACOLHO da preliminar arguida na 

contestação e reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada, via de 

consequência julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do 

artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013438-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013438-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O objeto 

da presente demanda consiste na declaração de inexistência do débito 

cobrado pela requerida, relativo a fidelização e de indenização por danos 

morais. Inicialmente, deve-se destacar que a relação existente entre as 

partes é de consumo, regendo-se, pois, pelas diretrizes constantes do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerida é 

fornecedora de produtos e serviços cujo destinatário final é a requerente. 

No caso dos autos, a requerente aduziu ter cancelado o serviço de 

internet contratado, em razão do sinal ser fraco, bem como de ter ficado 

sem sinal. Assim, tendo em vista a inversão do ônus da prova, conforme 

art. 6º VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à requerida 

comprovar que não deu causa ao inadimplemento contratual, com a 

comprovação da prestação dos serviços que a requerente alegou ter 

recebido de forma defeituosa. Entretanto, a requerida se limitou a 

sustentar o cancelamento do contrato, referente aos serviços de telefonia 

fixa e internet banda larga, e a validade da cobrança da multa por rescisão 

contratual. Contudo, tal fidelização torna-se indevida, pois, a empresa 

promovida não junta o contrato assinado demonstrando realmente haver 

qualquer tipo de fidelização, bem como, a má prestação do serviço foi a 

causa da extinção do contrato, tendo o inadimplemento gerado à 

requerente a faculdade de rescindir o contrato unilateralmente por culpa 

da requerida. Neste sentido: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. QUEDAS NO 

FORNECIMENTO DO SERVIÇO E VELOCIDADE CONTRATADA NÃO 

ATINGIDA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM A COBRANÇA DE MULTA POR 

QUEBRA DO DEVER DE PERMANÊNCIA, TENDO EM VISTA O 

INADIMPLEMENTO DA EMPRESA NO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO 

CONTRATO, NÃO SE TRATANDO DE ATO DE LIBERALIDADE DO 

CONSUMIDOR. PLEITO DO AUTOR À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INADMISSÍVEL O mero descumprimento contratual não pressupõe a 

ocorrência de danos morais sem que seja observada a ocorrência de 

outro fato que lesione a parte em sua esfera moral, atingindo sua honra, 

imagem ou estado psicológico de forma profunda. Ação julgada 

parcialmente procedente. Recurso do autor improvido. (TJSP- 1ª Turma RI 

1002297-18.2018.8.26.0491 Presidente Prudente - Relª Juíza Flávia Alves 

Medeiros). (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002297-18.2018.8.26.0491; 

Relator (a): Flávia Alves Medeiros; Data do Julgamento: 06/11/2019) 

Destarte, a multa cobrada de fidelização deve ser afastada em razão da 

requerida ter dado causa à rescisão do contrato. Quanto ao dano moral, 

considerando que não houve abalo ao crédito da requerente, entendo que 

este restou configurado tão somente em razão da perda de tempo útil do 

consumidor, pois esta, além de ter entrado em contato com a requerida por 

diversas vezes, conforme se infere dos protocolos informados na inicial a 

fim de que o problema fosse resolvido administrativamente, sem obter uma 

solução ao caso concreto. No tocante a indenização pelo dano moral 

suportado, entendo razoável a fixação de R$ 1.000,00, suficiente para 

indenização do dano sem configuração de enriquecimento ilícito. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda 

referente a multa de fidelização, e; b) CONDENAR a requerida no 

pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos 

morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014929-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014929-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GENILSON ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da 

Reclamada posto que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, nos termos do artigo 17 do CDC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. MÉRITO A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e consequente 
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indenização por danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro 

de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega 

a existência do débito e de relação jurídica. Por seu turno a requerida 

pugnou pela improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre 

as partes e regularidade do débito. Fundamento e decido. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

requerida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, apesar de ter juntado telas e relatórios, não trouxe aos autos 

nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova 

negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente 

fizesse tal prova. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da 

contratação via call center. Entretanto, trouxe aos autos telas sistêmicas 

ou “print screen”, porém conforme entendimento recente da Turma 

Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram prova 

unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso 

dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017). Em circunstâncias de inversão 

do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente 10x (dez vezes) o valor negativado; valor este 

condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito 

em discussão nestes autos no valor de R$ 304,75. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014848-83.2019.8.11.0015. INTERESSADO: ELISEU DA SILVA PALMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO Não tenho dúvida alguma da procedência parcial do 

pedido. A parte promovente é usuária dos serviços da parte promovida, 

sendo titular da UC 6/1250965-9 e alega que teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica na sua residência no dia 26/11/2019, por 

volta das 11h:20m. Aduz que sua energia somente foi restabelecida no dia 

27/11/2019, por volta das 19h:30m. A promovida na sua contestação 

alega que não houve nenhuma queda de energia na UC do promovente, 

pois não há registro DE INTERRUPÇÕES/QUEDAS DE ENERGIA DA UC, 

consoante demonstra histórico de ordens de serviço da unidade 

consumidora, bem como houve qualquer reclamação da parte requerente, 

à época dos fatos, a respeito da suposta ausência de energia em sua UC, 

razão pela qual não cometeu ato ilícito, não estando presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Fundamento e decido. 

Restou devidamente comprovado que a promovente ficou desprovida de 

energia elétrica na sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, 

haja visto os protocolos juntados na inicial. A Constituição da República em 

seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, 

com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 

desprovido de energia elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por 

qualquer motivo, como este que está se discutindo no presente feito. A 
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consumidora informou no feito todos os protocolos das reclamações 

administrativas registrada no sistema de atendimento ao consumidor da 

promovida, onde informava o defeito e solicitava reparos. Aliás, 

considerando o valor que se paga pelo serviço de energia elétrica, não se 

poderia nem ao menos deixar um usuário desprovido do serviço por meia 

hora que seja. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra 

surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, 

pertence inexoravelmente à operadora de energia. Diante disto, verificada 

a ação ou omissão por parte da recorrente, dispensando-se, pela teoria 

do risco social a figura da culpa – que ao par disto ficou efetivamente 

caracterizada – o nexo de causalidade e os prejuízos, impõe-se, na forma 

da lei civil brasileira, a obrigação de indenizar: O Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: 

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. 

Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – 

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se as provas existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial para processar e julgar a demanda. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

decorrência do inadimplemento de fatura eventual (recuperação de 

consumo não faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. 

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, soa razoável arbitrar os danos morais na 

quantia de R$ 2.000,00 para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados a exordial para CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014850-53.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELISANGELA CORREA MOTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO Não tenho dúvida alguma da procedência parcial do 

pedido. A parte promovente é usuária dos serviços da parte promovida, 

sendo titular da UC 6/1250960-0 e alega que teve suspenso o 

fornecimento de energia elétrica na sua residência no dia 26/11/2019, por 

volta das 11h:20m. Aduz que sua energia somente foi restabelecida no dia 

27/11/2019, por volta das 19h:30m. A promovida na sua contestação 

alega que não houve nenhuma queda de energia na UC do promovente, 

pois não há registro DE INTERRUPÇÕES/QUEDAS DE ENERGIA DA UC, 

consoante demonstra histórico de ordens de serviço da unidade 

consumidora, bem como houve qualquer reclamação da parte requerente, 

à época dos fatos, a respeito da suposta ausência de energia em sua UC, 

razão pela qual não cometeu ato ilícito, não estando presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Fundamento e decido. 

Restou devidamente comprovado que a promovente ficou desprovida de 

energia elétrica na sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, 

haja visto os protocolos juntados na inicial. A Constituição da República em 

seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, 

com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser 

responsabilizado pelo prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do 

fato administrativo, caracterizado pelo comportamento comissivo ou 

omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e 

o dano. À concessionária de energia deve prestar serviço célere e 

eficientes aos seus usuários, jamais podendo deixar um usuário 

desprovido de energia elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas, por 

qualquer motivo, como este que está se discutindo no presente feito. A 

consumidora informou no feito todos os protocolos das reclamações 

administrativas registrada no sistema de atendimento ao consumidor da 

promovida, onde informava o defeito e solicitava reparos. Aliás, 

considerando o valor que se paga pelo serviço de energia elétrica, não se 

poderia nem ao menos deixar um usuário desprovido do serviço por meia 

hora que seja. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra 

surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, 

pertence inexoravelmente à operadora de energia. Diante disto, verificada 

a ação ou omissão por parte da recorrente, dispensando-se, pela teoria 

do risco social a figura da culpa – que ao par disto ficou efetivamente 

caracterizada – o nexo de causalidade e os prejuízos, impõe-se, na forma 

da lei civil brasileira, a obrigação de indenizar: O Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: 

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. 

Sobre a matéria a E. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – 

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL REJEITADA - FATURA EVENTUAL – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE 
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PROVIDO. Se as provas existentes nos autos são suficientes para o 

deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado 

Especial para processar e julgar a demanda. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco 

da atividade. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

decorrência do inadimplemento de fatura eventual (recuperação de 

consumo não faturado), configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. 

Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ausente a prova que o valor da fatura 

eventual emitida corresponde exatamente ao consumo de energia não 

registrado, que a concessionária pretende recuperar, rejeita-se o pedido 

contraposto. (Recurso Inominado n. 0011854-39.2013.811.0006, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento 26/09/2014. No 

tocante ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que 

fixado em valor compatível com a lesão sofrida e que não há razão para 

sua fixação nos patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na 

fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Assim, soa razoável arbitrar os danos morais na 

quantia de R$ 2.000,00 para a Requerente é razoável de acordo com as 

lesões que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados a exordial para CONDENAR a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015105-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TAIWAN KAREN FERREIRA 

LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da 

Reclamada posto que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, nos termos do artigo 17 do CDC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o 

comprovante de endereço não é documento indispensável ao julgamento 

da controvérsia trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária 

apenas a simples indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, 

II, do Novo Código de Processo Civil. MÉRITO A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e consequente 

indenização por danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro 

de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial o requerente nega 

a existência do débito e de relação jurídica. Por seu turno a requerida 

pugnou pela improcedência arguindo a existência de relação jurídica entre 

as partes e regularidade do débito. Fundamento e decido. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

requerida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, apesar de ter juntado telas, faturas e relatórios, não trouxe aos 

autos nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por tratar-se de prova 

negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o requerente 

fizesse tal prova. Como a juntada do contrato assinado, ou áudio da 

contratação via call center. Entretanto, trouxe aos autos telas sistêmicas 

ou “print screen”, porém conforme entendimento recente da Turma 

Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, configuram prova 

unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso 

dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017). Em circunstâncias de inversão 

do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). É sabido que a condenação em danos morais é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 

para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 
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do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 correspondente a 

aproximadamente 16x (dezesseis vezes) o valor negativado; valor este 

condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção 

do crédito SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa tão somente o débito 

em discussão nestes autos no valor de R$ 184,37. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010869-96.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO, VINCENZI & CIA LTDA - ME 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto por 

VINCENZI & CIA LTDA - ME, em face da Execução de sentença movida por 

PAULO TAVARES DOS SANTOS, que pretende receber valores na 

importância atualizada de R$ 3.668,25. Porém, os embargos foram opostos 

sem a garantia do juízo, requisito essencial para seu conhecimento. Assim 

os Embargos devem ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da 

regra do § 1º, do artigo 53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente 

serão opostos os Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou 

seja, se seguro o juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. 

Ressalto que deve ser dado prioridade para o pagamento em dinheiro para 

garantia efetiva do feito, (artigo 835, I do nCPC). O art. 53, §1º desta Lei 

prevê a penhora como pressuposto para o oferecimento de embargos. 

Este também é o entendimento previsto no Enunciado 117: 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. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. No entanto, em 

sede de juizado não cabe a aplicação de honorários contidos no artigo 

523, §1º do nCPC, conforme entendimento do Enunciado 97 do Fonaje. 

Desta forma apresenta-se atualização de valores abaixo, conforme 

sentença (ID 11806106): Dados básicos informados para cálculo 

Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 3.000,00 Indexador e metodologia 

de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da correção 

19/2/2018 a 1/2/2020 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos 

juros 19/2/2018 a 17/2/2020 Multa (%) 10 % Dados calculados Fator de 

correção do período 712 dias 1,079015 Percentual correspondente 712 

dias 7,901492 % Valor corrigido para 1/2/2020 (=) R$ 3.237,04 Juros(728 

dias-24,26667%) (+) R$ 785,52 Multa (10%) (+) R$ 402,26 Sub Total (=) 

R$ 4.424,82 Valor total (=) R$ 4.424,82 DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo 

IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de garantia 

do Juízo. Determinando o prosseguimento da execução em desfavor de 

VINCENZI & CIA LTDA – ME, em seus ulteriores termos. Defiro o Pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, em obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei. 

Não se olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de 

modo menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos 

seus bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4º, 6º, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome do(s) executado(s) inscrito(s) no(s) 

CNPJ(s) nº 17.338.002/0001-98, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 4.424,82 (quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e 

oitenta e dois centavos). Junte-se aos autos cópia da operação. Se 

exitoso o bloqueio de importância, não sendo ínfima (hipótese em que 

deverá ser logo liberada), DETERMINO seja transferida imediatamente para 

a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora. Não havendo a efetivação do 

bloqueio de valores ou caso seja insuficiente ou ínfimo (este a ser 

liberado), intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Inteligência específica do art. 854, § 3. °, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Ainda, CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55, 

II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários advocatícios, em razão do disposto 

no art. 54 da mesma Lei. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014940-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NTM TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014940-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LILIAN APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: NTM TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. A preliminar arguida pela reclamada 

confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Rejeito-a. MÉRITO: A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de ataque de cachorros supostamente de propriedade da promovida A 

Requerente alega que no dia 21.08.2019 quando trafegava com sua 

motocicleta na Estrada Sabrina, em baixa velocidade, foi atacada por dois 

cachorros, vindo assim a ser derrubada da motocicleta. Após a queda os 

animais atacaram a Requerente mordendo por diversas vezes suas 

pernas. Informa que desempenha a profissão de recicladora de objetos 

metálicos, papelão e diversos outros, realizando a coleta pelos bairros e 

setores industriais do município de motocicleta, auferindo renda média de 

R$3.000,00, vindo por meio deste processo tentar reaver o que diz ser 

seu de direito. Destaca ainda que 90 dias após o ataque dos animais, 

ainda sofria com os ferimentos, pois os mesmos não estavam se quer 

cicatrizados, encontrando-se infeccionados, período esse em que não 

laborou, deixando assim de auferir sua renda. A promovida apresentou 

contestação, argumentando, em preliminar, ilegitimidade passiva; no mérito, 

alegam que a pretensão dos autores é impossível, pois lhes faltam os três 

pressupostos básicos da responsabilidade de indenizar; não há 

pressuposto da relação de causalidade, pois os autores não conseguiram 

comprovar nos autos tal relação; não há documentos suficientes 

comprovando os fatos narrados; ademais, não é possível afirmar que 

houve alguma ação ou omissão, pois, nega a propriedade dos animais, 

bem como, demonstra que o endereço é distinto do local em que a 

promovente foi atacada. Logo, não havendo qualquer conduta ilícita 

praticada pela concessionária, não há razões para que a mesma seja 

condenada em indenização por danos morais e nem mesmo materiais. Não 

houve impugnação. Fundamento e decido A responsabilidade civil por fato 

do animal está prevista no artigo 936 do Código Civil: “O dono, ou detentor, 

do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpada 

vítima ou força maiores”. Quanto ao tema, ensina a doutrina que a 

responsabilidade do dono do animal é presumida, bastando que a vítima 

prove o dano e a relação de causalidade entre o dano por ela sofrido e o 

ato do animal. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo da parte promovente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte promovente não é impossível ou 

excessivamente impossível, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, juntando fotos, dos animais no endereço da 

promovida, fotos da localização do imóvel da promovida, entre outros, o 

que não ocorreu, portanto, a improcedência se impõe, tendo em vista que 

não foi juntado nenhum documento que comprovasse suas alegações, 

pois somente há notas fiscais de compra em nome de terceiros, que nada 

ligam à promovida. “O elemento primário de todo ilícito é uma conduta 

humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um 

bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito 

justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um 

resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará 

no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano 

naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do 

resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, 

Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º 

Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. 

Produção. Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão 

sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... 

Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz 

sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, 

proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em violação aos 

termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador determinar as 

provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de acordo com a 

sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à solução da 

lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe Salomão).» (STJ - 

Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). No caso 

sob apreço não foi comprovada a ocorrência de nenhum ato ilícito. Assim, 

não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe é imposto 

pelo art. 373, I do Código de Processo Civil, não há como acolher o pedido 

de indenização por danos morais formulados em face da parte ré. 

DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a 

parte promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013722-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO RIBEIRO ROSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO O promovente 

afirma que adquiriu passagem aérea junto à empresa Promovida, no trecho 

Cacoal/RO-Cuiabá/MT, com data prevista para 20/10/2019. Ocorre que, ao 

chegar ao destino final, foi surpreendido ao perceber que sua bagagem 

havia sido danificada, pois encontrava-se rasgada e toda molhada, e com 

alguns de seus pertences, que se encontravam no interior, como 

perfumes, estavam quebrados. Informa que o frasco do perfume Jean 

Paul Galtier - Le Male 200 ML custa R$ 459,00 e que o frasco do perfume 

Ermenegildo Zegna Z custa R$ 386,00, foram quebrados dentro da 

bagagem, de modo que se espalhou sobre as peças de roupas que lá se 

encontravam. Por conta disso, sofreu prejuízo material e moral, motivo pelo 

qual pleiteia sua reparação. A Promovida em sua contestação, alega que o 

Promovente não procedeu com a abertura de RIB (Registro de 

Irregularidade de Bagagem), que é o procedimento necessário para 

apuração de bagagem extraviada e danificada e ainda dizem que 

conforme a cláusula 8.11.7 do Contrato de Transporte Aéreo, não há 

possibilidade de pagamento de indenização por danos decorrentes em 

razão de destruição de vidro e que a cláusula 8.1.1.5 do Contrato de 

Transporte Aéreo da AZUL estabelece, como regra de segurança, que os 

líquidos devem ser transportados em bagagem de mão. Fundamento e 

decido. O pedido formulado na inicial é parcialmente procedente. Frise-se 

que a inicial foi instruída com prova documental suficiente a corroborar a 

tese relativa ao dano material no importe de R$ 845,00. Portanto, constitui 

medida de rigor, a condenação da Promovida ao pagamento da quantia 

supracitada a título de indenização por danos materiais. Na mesma linha, 

comporta acolhimento o pedido de indenização por danos morais. In casu, 

trata-se de contrato de transporte de pessoas. O fato de haver bagagens 

não desconsidera a natureza do transporte de pessoas, pois o objetivo 

principal não é o transporte de coisas, mas sim, de passageiros. Com 

efeito, o transportador assume, perante o passageiro, uma obrigação de 

resultado, ou seja, deve levá-lo, bem assim os seus pertences, com 

segurança, ao destino. Essa é a chamada cláusula de incolumidade. 

Assim, a responsabilidade da empresa aérea independe da existência da 

culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas 

sobre a fruição e os riscos, bem assim assistência aos consumidores. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. TRANSPORTE 
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AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, não incidindo as disposições restritivas aos 

direitos do passageiro previstas no Código Brasileiro da Aeronáutica. Em 

que pese não se desconheça que os equipamentos eletrônicos e valores 

em espécie devem ser transportados na bagagem de mão, não pode a 

companhia aérea ser isentada da responsabilidade nos casos em que a 

bagagem despachada contendo esses objetos é violada ou extraviada, 

mormente quando não comprovado que o passageiro tenha recebido 

orientação específica nesse sentido ou, então, que lhe foi solicitado que 

realizasse “Declaração de Bens e Valores”, de modo a elencar os bens 

que estava carregando, como é o caso dos autos. O extravio da bagagem 

caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo, 

justificando o dever de reparar os danos daí advindos. Indenização pelos 

danos materiais advindos do extravio de pertences devida. Quantum 

indenizatório arbitrado na sentença mantido. Indenização pelos danos 

morais devida, eis que configurado o abalo moral, diante das 

peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório majorado. 

APELAÇÃO DA RE IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO (Apelação Cível nº 70042249359, Des. rel. Luis 

Roberto Imperatone de Assis Brasil, julgado em 13.07.2011 TJRS). Com 

efeito, responsabilidade objetiva da ré configurada pela aplicação do CDC, 

onde cabia à Promovida velar pela segurança dos objetos transportados. 

Contrato de transporte é obrigação de resultado, logo, cabia à Promovida 

comprovar que realizou o transporte conforme contratado, devolvendo 

incólume ao consumidor/passageiro os pertences. Assim, como bem 

ensina a doutrina, nas relações de consumo se aplica a teoria do risco do 

empreendimento. Convém citar o Prof. SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “... Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios 

de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os 

destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre simples fato de 

dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 

comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor 

passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de 

consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos. O 

consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não 

pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de 

consumo, ou ficar sem indenização”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.7ª Edição. Editora Atlas. 2007 

p. 459/460). Malgrado o Promovente tenha comprovada a propriedade de 

alguns pertences, cabia à ré comprovar a má-fé da parte Promovente, o 

que não fez nesses autos, a teor do art. 333, inciso II do Código de 

Processo Civil. Logo, não se pode presumir a má-fé da parte Promovente 

pela relação de pertences que diz terem sidos furtados, deve assumir os 

riscos de sua atividade. Na verdade, não pode a fornecedora de serviços, 

no caso a ré, querer que o Promovente, na condição de consumidor 

assuma os riscos de sua atividade econômica. A Promovida é pessoa 

jurídica de direito privado que assumiu os riscos da atividade econômica e 

os riscos das relações de consumo no plano difuso. Viola a equidade, o 

fato da Promovida repassar os riscos de sua atividade econômica ao 

consumidor, caracterizando-se a conduta da Promovida como abusiva, 

devendo ser afastada. Houve danos à mala do promovente (fato 

incontroverso). Irrelevante, diante dos argumentos acima expostos, o fato 

de a parte Promovente não ter declarado o valor dos seus bens ou 

realizado descrição minuciosa dos bens que guarneciam sua bagagem. 

Saliente-se, por oportuno, que a prática ensina que, na maioria das 

empresas de aviação, não são exigidas declarações minuciosas do 

conteúdo da bagagem. O usuário não tem, em regra, meio de comprovar o 

conteúdo das malas. Eventual lista que tais empresas possam oferecer 

após o desaparecimento da bagagem é considerada unilateral. Não 

bastasse isso, é verossimilhante que a parte promovente possuía em sua 

mala frascos de perfume, uma vez que é de conhecimento de todos que 

viajam que este tipo de produto possui preço considerável. Em verdade, 

as empresas aéreas deveriam adotar meios seguros para transporte das 

bagagens, mas assim não fazem, não podendo o consumidor arcar com 

os prejuízos. As bagagens contêm bens, no mais das vezes, de uso 

pessoal. O fato de o consumidor encontrar a mala quebrada e seus 

perfumes quebrados ocasiona danos que passam do mero aborrecimento 

cotidiano. Ressalte-se, ainda, que, hodiernamente, a doutrina vem 

consagrando o caráter punitivo do dano moral, indenização esta utilizada, 

não raras vezes, como medida profilática a impedir reiteração de 

comportamentos. No dizer de Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de 

Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 6º edição, p. 117: “a indenização 

punitiva do dano moral deve ser também adotada quando o comportamento 

do ofensor se revelar particularmente reprovável (...)” Com efeito, 

segundo a definição de Wilson Mello da Silva, DANOS MORAIS "são 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico". E prossegue: "o patrimônio moral decorre dos bens da 

alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da 

alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por 

Fischer e reproduzida por Aguiar Dias". Como leciona Humberto Theodoro 

Júnior, firme no magistério de Carlos Alberto Bittar (Reparação Civil por 

Danos Morais, 2§ ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, n. 5, p.31), 

são "morais, os danos de natureza não-econômica e que 'se traduzem em 

turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis, ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado'. 

Daí poder-se afirmar que "são danos morais os ocorridos na esfera da 

subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando 

os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da 

consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em 

que vive e atua ('o da reputação ou da consideração social'). Derivam, 

portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T, 

voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp. 4.236, in BUSSADA, 

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, São Paulo, Jurídica Brasileira, 

1995, vol. I, p. 680). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da 

pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 

'alterações psíquicas' ou 'prejuízos à parte social ou afetiva do patrimônio 

moral' do ofendido (STF, RE 116.381-RJ, BUSSADA, ob. cit, p. 6.873)" Em 

relação ao quantum devido, embora para a fixação do valor do dano moral 

não se tenham parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o 

legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que 

podem analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e 

fixar o quantum indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou 

empobrecimento indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela 

doutrina e jurisprudência como basilares de um arbitramento équo e justo, 

quais sejam: grau de reprovabilidade da conduta ilícita, b) intensidade do 

dano experimentado pela vítima, c) capacidade econômica do causador, d) 

condições pessoais do ofendido. Neste aspecto, considerando que o 

problema vivenciado não acarretou problemas não atrapalhou o gozo da 

viagem de férias (diferentemente seria se toda a bagagem tivesse sido 

extraviada, quando o passageiro ficaria sem pertences pessoais), 

levando-se em conta, ainda, notadamente o aspecto punitivo do dano 

moral, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 

9.099/1995, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos contidos na 

petição inicial para: a) CONDENAR a empresa ré a pagar ao autor 

indenização por dano material no importe de R$ 845,00, acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC a contar o 

efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), bem como; b) CONDENAR a empresa ré 

a pagar ao autor indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ). 

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000416-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000416-59.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO REU: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E 

MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade civil da 

promovida, e consequente indenização por danos morais, em decorrência 

de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito inexistente. Em sua 

exordial o promovente, alega que em 02 de janeiro de 2018 adquiriu um 

imóvel denominado quadra 29, lote 11, no bairro Aquarela Brasil, município 

de Sinop, e que a partir de então, o Requerente foi sucessivamente 

contatado por e-mail a fim de que promovesse o pagamento de uma 

suposta “taxa da associação”. O Promovente informa que lhe foi avisado 

de que pelo documento de cessão do imóvel havia se obrigado a também 

pagar pela referida taxa, o que foi, de fato, constatado posteriormente, 

notadamente quando conferiu o final do indigitado documento de cessão. 

Em 08/06/2018, o Requerente foi surpreendido por uma inclusão de seu 

nome junto ao banco de dados de mau pagadores, vale dizer, CDL Sinop e 

SERASA EXPERIAN, no importe de R$ 572,99 (quinhentos e setenta e dois 

reais e noventa e nove centavos) e R$ 572,81 (quinhentos e setenta e 

dois reais e oitenta e um centavos). Diante disso, em resposta a 

Requerida, o Autor solicitou, por e-mail, o seu desligamento da indigitada 

associação, pois não mais lhe convinha permanecer associado, 

exercendo a garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XX, da Carta 

Magna, o que também foi negado. Destaca que as cobranças das taxas 

de rateio são inexigíveis, vez que a mera criação de estatuto não pode 

vincular aquele que decidiu não mais manter-se associado. Argumenta 

que sustenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do Recurso Especial 1.439.163, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que as taxas de 

manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não 

associados. Requereu a improcedência da ação. Por seu turno a 

promovida pugnou pela improcedência arguindo que o promovente é 

proprietário um imóvel na quadra 29, lote 11, no bairro Aquarela Brasil, 

município de Sinop, cuja área é administrada pela promovida, onde o 

promovente deixou de pagar contribuições associativas. Explica que o 

promovente se beneficia da estrutura e serviços prestados pela 

promovida, e o valor da taxa associativa é fixado com base nas despesas 

inerentes aos referidos serviços e aprovados em assembleia. Requereu a 

improcedência da ação, para o fim de se condenar o promovente ao 

pagamento da taxa associativa já vencidas, e ao pagamento das parcelas 

que se vencerem no curso da ação. Fundamento e decido. A ação é 

procedente. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando por ocasião 

do julgamento do Recurso Especial 1.439.163/SP, sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que "as taxas criadas 

por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que 

a elas não anuíram". Isso não induz, contudo, à conclusão de que ações 

de cobrança de taxa de manutenção/contribuições associativas devam 

ser julgadas improcedentes. Deve, primeiro, compreender em que contexto 

referida tese foi fixada. E, para esse fim, transcrevo trechos relevantes 

do voto vencedor proferido pelo Ministro Marco Buzzi, que bem norteiam a 

questão aqui analisada: "... De um lado, a liberdade associativa, aliada à 

ausência de fato gerador de obrigação civil, que obstaria a cobrança de 

contribuição, a qualquer título, de proprietário de lote não associado. De 

outro, o enriquecimento sem causa, o que tornaria legítima a cobrança 

pelos serviços usufruídos ou postos à disposição do dono do imóvel 

inserto em loteamento, independente de ser ou não associado. ... Assim, 

cumpre dizer, inicialmente, que se afigura indissociável, para o deslinde da 

presente controvérsia, o confronto entre as questões alusivas à liberdade 

associativa (art. 5.º, inc. XX, da Constituição Federal), aliada à inexistência 

de fato gerador de obrigação civil, e à vedação ao enriquecimento sem 

causa (art. 884, do Código Civil), tal como propõe o eminente relator. ... Por 

conseguinte, não há como restringir a análise do recurso especial à 

questão tão-somente afeta ao enriquecimento indevido, sem contudo, na 

espécie, perpassá-la sobre a possibilidade de violação ou não do direito 

constitucional de liberdade associativa. Com efeito, o Supremo Tribunal 

Federal, inclusive, no julgamento do RE. nº 432.106/RJ, julgando caso 

idêntico, asseverou claramente que "as obrigações decorrentes da 

associação, ou da não associação, são direitos constitucionais " e, em 

relação à tese jurídica aplicável ao caso concreto, no que pertine à 

cobrança de "taxas condominiais " por condomínio de fato, consignou que 

tal obrigação ou se submete à manifestação de vontade ou à previsão em 

lei, sob pena de se esvaziar a disposição normativa e principiológica 

contida no art. 5.º, inc. XX, da Constituição Federal. ... Não há como olvidar 

que as obrigações de ordem civil, sejam de natureza real ou contratual, 

pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a existência de uma lei 

que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação expressa de 

vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico 

positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações: a lei 

ou o contrato; e, no caso, permissa venia, não atuam qualquer dessas 

fontes, mormente porque a Corte Estadual expressamente, ao realizar a 

análise do conjunto probatório, salientou que "embora o objeto discutido 

nos autos se referida a loteamento não instituído como condomínio atípico 

nos termos do artigo 8º da Lei 4.591, de 16.12.64 e em que a obrigação de 

pagar contribuição a título de conversão não conste das matrículas dos 

lotes do apelante " (e-STJ, fl. 156 - grifou-se). Inexiste, portanto, espaço 

para a concepção de uma "aceitação tácita" a ser imposta pelo Poder 

Judiciário como preceitua o voto do eminente relator, pois, na ausência de 

uma legislação que regule especificamente a presente matéria, 

prepondera, na hipótese, o exercício da autonomia da vontade a ser 

manifestado pelo proprietário ou, inclusive, pelo comprador de boa-fé, 

emanada da própria garantia constitucional da liberdade de associação e 

da legalidade, uma vez que ninguém pode ser compelido a fazer algo 

senão em virtude de lei. ... Há, portanto, dois obstáculos ao acatamento da 

tese apresentada pelo ilustre relator. Primeiro, no direito civil, as 

obrigações somente possuem como fonte geradora a lei e a vontade, 

ambas ausentes na hipótese, não podendo a jurisprudência assumir este 

papel para, irradiando-se no mundo como uma nova fonte obrigacional 

cogente, regular situações futuras. Segundo, o Pretório Excelso já decidiu 

que a análise de possível violação ao princípio do enriquecimento sem 

causa, em tais casos, perpassa ao exame da liberdade associativa como 

garantia fundamental, tanto é que admitiu a matéria como afeta à 

repercussão geral, não havendo como ignorar possível colisão 

principiológica. Concluindo, a aquisição de imóvel situado em loteamento 

fechado em data anterior à constituição da associação não pode, nos 

termos da jurisprudência sufragada por este Superior Tribunal de Justiça, 

impor ao adquirente que não se associou, nem a ela aderiu, a cobrança de 

encargos. Se a compra se opera em data posterior à constituição da 

associação, na ausência de fonte criadora da obrigação (lei ou contrato), 

é defeso ao poder jurisdicional, apenas calcado no princípio 

enriquecimento sem causa, em detrimento aos princípios constitucionais 

da legalidade e da liberdade associativa, instituir um dever tácito a 

terceiros, pois, ainda que se admita a colisão de princípios norteadores, 

prevalece, dentre eles, dada a verticalidade de preponderância, os 

preceitos constitucionais, cabendo tão-somente ao Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito da repercussão geral, afastá-los se assim o desejar ou 

entender...". Tem-se, portanto, de forma clara, no julgado que levou a 

fixação da tese, que primeiro deve ser observado o momento da aquisição 

do imóvel, se antes ou depois da constituição da associação. Se a 

aquisição do bem se der antes da constituição da associação, só se 

justifica a cobrança da contribuição se o adquirente aderir à cobrança ou 

de associar. Se, por outro lado, a aquisição do bem ser depois da 

constituição da associação, é defeso ao poder jurisdicional, apenas 

calcado no princípio que veda do enriquecimento sem causa, e em 

detrimento aos princípios da legalidade e da liberdade associativa, instituir 

dever tácito, na ausência de uma das fontes criadoras da obrigação: lei ou 

contrato. No caso em tela, a associação promovida foi criada em 

02/01/2018 (ID. 27344190), e o promovente adquiriu o bem em 02/01/2018, 

como se vê no ID 27344190. O promovente não negou sua condição 

associado. Pelo contrário, indicou, como fundamento, o documento de ID 

17413343, por meio do qual manifestou seu interesse em se desligar do 

quadro de associados, e, em consequência, de não mais arcar com 

cobranças efetivadas pela ré. Ora, o promovente estava ciente de que, 

por conta da localização de seu imóvel, contava com serviços típicos de 

condomínio fechado, ou seja, de que possuía bens em condomínio de fato, 

e por isso aceitou à cobrança quando adquiriu o imóvel onde ao final do 

contrato deu ciência de que foi comunicado da existência da associação 
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de moradores e que a mesma cobrava uma cota pelos serviços prestados 

(ID 17413039). Bem por isso, não pode agora pretender se eximir de pagar 

as contribuições, apenas mediante mera comunicação de "desligamento", 

porque o imóvel continua localizado em loteamento que conta com 

serviços prestados pela autora. Não se vislumbra que a prestação de 

serviços pela promovida, nos moldes previstos em seu estatuto social, 

esteja em desconformidade com os princípios constitucionais. Cada 

cidadão é livre para possuir imóvel ou lote no local que lhe convier, 

sopesando os ônus e os benefícios que a aquisição em loteamento 

fechado ou em condomínio de fato lhe proporcionam. A cobrança objeto 

da ação tem por escopo serviços efetivamente prestados pela promovida, 

não negados pelo promovente. De rigor, portanto, a improcedência do 

pedido condenatório formulado na inicial. DISPOSITIVO POSTO ISSO, e 

considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando 

o promovente a pagar à promovida o valor de R$ 4.964,25 devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos 

a partir da data da sentença. Deixo de condenar a parte promovida a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014567-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA OAB - MT22790/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014567-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Rejeito o pedido da 

Reclamada posto que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, nos termos do artigo 17 do CDC. MÉRITO A promovente alega que 

está sendo vítima de cobrança abusiva por parte da promovida, posto que 

usuária dos serviços prestados pela mesma. Alega que foram realizados 

cobrança de serviços não contratados e suas faturas de celular no total 

de R$ 495,03 (ID. 26437089 – 26437090 – 26437693 – 26437695 – 

26437698), relativos a “SMS e Loja de Serviços Vivo e Outros 

lançamentos”. A promovida em contestação alega que a cobrança é 

legitima e que os valores foram contratados. Fundamento e decido. 

Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Apesar da 

requerida aduzir pela existência de relação jurídica e regularidade do 

débito, não trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua 

tese. Por tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, 

CDC, impor que o requerente fizesse tal prova. Como a juntada do contrato 

assinado, ou áudio da contratação via call center. Entretanto, trouxe aos 

autos telas sistêmicas ou “print screen”, porém conforme entendimento 

recente da Turma Recursal do E. TJMT, print screen ou telas sistêmicas, 

configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; 

sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer 

outros elementos probantes a corroborarem sua validade. RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017). Em circunstâncias de inversão 

do ônus da prova, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como 

subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, 

nesta senda, não havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar 

a regularidade da inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes, impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, 

segundo melhor entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. 

Vide: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos 

constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. 

Circunstância dos autos em que a parte autora fez a prova que lhe 

incumbia; e a parte ré não realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida. 

SUCUMBÊNCIA. Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/01/2019). APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019). Não se podendo olvidar que neste conflito de interesses 

figuram, de um lado, uma renomada empresa, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, e, de outro o particular, que se 

encontra na condição de consumidor. Vejo nesta hipótese em particular, 

pelo descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, nítido 

dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em função da raiva e da 

angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste psicológico e da 

sensação de impotência; do tempo e na energia gastos na tentativa de 

solucionar o problema gerado exclusivamente pela ineficiência e pelo 

desleixo e pela má-fé da promovida. Código de Defesa do Consumidor: 

“Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos”. (grifo meu) A responsabilidade civil da promovida é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa da 

operadora (Lei 8.078/90): “Art- 14 – O fornecedor de serviços reponde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma operadora de seguro, dotada de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 318 de 545



todas as possibilidades de produção de prova, legalmente elevada à 

categoria de fornecedora de bens e serviços, e de outro o particular, que 

se encontra na categoria de consumidor. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Com relação a restituição dos valores cobrados 

irregularmente, conforme se extrai dos autos, a Promovente busca a 

restituição do valor pago indevidamente, correspondente a um serviço não 

contratado no total de R$ 495,03, conforme IDs. 26437089 – 26437090 – 

26437693 – 26437695 – 26437698. Pois bem, aplica-se, à espécie, a regra 

insculpida no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, assentando que, em caso de cobrança e pagamento 

indevido, a parte faz jus a restituição do valor pago em dobro. Vejamos o 

teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 42. Na cobrança de 

débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. (destaques acrescidos). DISPOSITIVO Isto posto, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação 

para: a) TORNAR definitiva a liminar deferida no ID. 26700775; b) 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutido nestes autos; c) 

DETERMINAR que a promovida cesse imediatamente, de forma 

definitivamente, a realização de novas cobranças nas faturas seguintes 

da parte reclamante no máximo em três dias, sob pena se incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 

3000,00 (três mil reais). d) CONDENAR a promovida a restituir à 

promovente o valor de R$ 990,06 (novecentos e noventa reais e seis 

centavos), já na forma dobrada, a título de danos materiais, corrigida pelo 

INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês a partir da citação, e; e) CONDENAR a promovida a 

pagar à promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigida pelo INPC-IBGE a partir da data da 

sentença e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da 

citação. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009444-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ APARECIDO MARIANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Chamo o feito a ordem, ante 

a necessidade de regularização da sentença de mérito prolatada às id. nº 

25440634, para sanar o evidente erro material, motivo pelo qual passo a 

corrigir. Na sentença publicada, houve erro material no dispositivo com 

relação ao pedido à quem expedir o alvará. Diante do exposto CHAMO O 

FEITO A ORDEM, para que a sentença fique da seguinte forma: Onde 

leia-se: “... EXPEÇA-SE em favor da parte executada, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 6.466,57 (ID nº 12528288 

e 27333151) observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27630085. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.” Lê-se: 

“... EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ 

para levantamento dos valores de R$ 6.466,57 (ID nº 12528297 e 

27333158) observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27630085. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.” 

Intime-se, Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005575-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO REIS (REQUERENTE)

DIRCE TERESINHA SIMIONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR OAB - MT22696/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005575-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO REIS, DIRCE 

TERESINHA SIMIONATO REQUERIDO: PRIME NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

EIRELI Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO A parte promovente pretende ver a parte 

reclamada judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais. Alega, em apertada síntese, que firmaram contrato de 

compra e venda. Aduz que os Compromissados compradores nunca 

pagaram qualquer parcela, incluindo a entrada que era datada para 

05/02/2019, bem como a comissão pertencente a corretora de imóveis 

PRIME, o que teria lhe causado danos. Em contestação, a parte promovida 

afirma que foi intermediadora do negócio haja vista figurar como tal no 

contrato de compra e venda. Salienta que também fora prejudicada pelo 

não cumprimento contratual pelos Compromissários Compradores, vez que 

não foi a Requerida beneficiária de qualquer valor a título de corretagem 

conforme estipulado na negociação, ou seja, todo o trabalho despendido 

com tal atribuição foi em vão. Ao final afirmam que não cometeu ato ilícito 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Fundamento e decido Os 

requerentes buscam indenização por danos materiais e morais, sofridos 

em decorrência da má prestação dos serviços pela promovida, pelo 

descumprimento do combinado por parte dos compradores do imóvel em 

questão. Por sua vez, a requerida afirma que não tem culpa do não 

adimplemento pelos compradores, que sofreram prejuízo também, visto 

que não receberam pelos serviços de corretagem. Analisando a prova 

colacionada, verifico a inocorrência de má prestação dos serviços de 

corretagem por parte da promovida. No caso, atuou como mera 

intermediária das tratativas existentes entre os titulares do 

imóvel/promoventes e os compradores, porquanto estavam autorizadas 

por aqueles a oferecer o imóvel. Nesse sentido, destaco o contrato 

juntado no ID 19277683 pela autora, demonstrando que a corretora servia 

como intermediária do negócio. De outra parte, destaco que a oferta do 

imóvel e pela corretora eram legítimas, porquanto autorizados pelos 
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proprietários do imóvel, não podendo ser responsabilizado pelo 

inadimplemento do comprador. Importa assinalar que as tratativas iniciais 

entre vendedores e imobiliárias, representadas por seus prepostos, não 

geram obrigações entre as partes, porquanto cabe ao comprador o 

pagamento das parcelas ajustadas no contrato de venda do imóvel. 

Ademais, não vislumbro a existência de qualquer cobrança feita pela 

imobiliária/corretora em relação ao negócio objeto do feito. Diante disso, 

responsabilidade da promovida deve ser afastada no que diz respeito ao 

dever de indenizar os autores pelo inadimplemento dos compradores do 

imóvel. Nesse sentido, colaciono precedente jurisprudencial: APELAÇÕES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS. PRÉ-CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DA VENDEDORA APÓS 

MESES DE TRATATIVAS. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. AUMENTO DE 

PREÇO DO IMÓVEL A INVIABILIZAR A COMPRA E VENDA. DANO 

MATERIAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA, 

CONTUDO, DE RESPONSABILIDADE DA CORRETORA E DA IMOBILIÁRIA. 

As tratativas que antecedem a formalização do contrato não ensejam 

obrigatoriedade, tampouco servem a, por si só, caracterizar o dever de 

indenizar. Contudo, haverá responsabilidade do contratante quando, após 

criar no outro a expectativa de que o contrato será celebrado, levando-o a 

despesas ou a não contratar com outro, recuar em sua posição, 

desistindo do pactuado. (Recurso Cível Nº 70080215148, TJ-RS, Nona 

Câmara Cível, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 18-12-2019) 

DISPOSITIVO Isto posto, pelos fundamentos acima, , com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Deixo de condenar a parte promovida a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000248-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA KELLY CAETANO ROCHA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000248-91.2018.8.11.0015. AUTOR(A): GILMARA KELLY CAETANO 

ROCHA DE MIRANDA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de Ação Ordinária e de 

Cobrança em desfavor do município de Sinop, alegando, em síntese, que é 

servidora efetiva na função de ASSISTENTE SOCIAL, lotada no CENTRO 

DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – MENINO JESUS e faz jus ao 

adicional de insalubridade. MÉRITO A Promovente noticia que no âmbito 

municipal o pagamento do adicional está previsto no art. 295 da Lei 

Municipal n.º 254/1993, que dispõe que será concedida gratificação por 

exercício em atividade considerada penosa, insalubres, ou perigosas ao 

servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade 

em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou 

com risco de vida. Consta do parágrafo único do referido artigo, que o 

valor da gratificação à título de insalubridade, será calculado com base no 

valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município. a) 

para as atividades perigosas, penosas, e ou insalubres, na base de 30% 

(trinta por cento). Informa ainda que a verba à título de insalubridade, não 

está sendo paga, levando a Promovente à uma situação de 

empobrecimento, como também resta lesado o seu sagrado direito, desta 

forma requer o pagamento dos valores referentes ao adicional de 

insalubridade, no percentual de 30% de todo o período, excluídas as 

parcelas prescritas Por seu turno a promovida suscitou preliminar de 

prescrição quinquenal, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais haja visto que necessita a realização de perícia. Fundamento e 

decido Analisando os autos, verifica-se que a demanda ostenta 

complexidade que não permite seja processada neste juízo, pois, 

tratando-se de adicional de insalubridade a pretensão exige realização de 

prova pericial cuja finalidade será comprovar o integral exercício da 

atividade na condição especial. No âmbito dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, a lei autoriza apenas o exame técnico simples previsto 

no art. 10 da Lei 12.153/2009, para esclarecimentos técnicos da rápida e 

breve abordagem, o qual não se confunde com a perícia necessária neste 

caso. Dessa forma, considerando a indispensabilidade da prova técnica 

pericial a fim de atestar a caracterização e a classificação da 

insalubridade, a qual é incompatível com o rito estabelecido no sistema dos 

Juizados Especiais, a pretensão da Promovente só pode ser exercida 

frente a uma das Varas de Fazenda Pública, nas quais não há limitação à 

efetivação de todas as provas admitidas em direito. Nesse sentido é a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE – SINDICATO REPRESENTANDO SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL Nº 

8.563/2006 – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR 

EVENTUAL DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE PLEITEADO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO PROVIDO. O adicional de insalubridade para servidor público 

estadual é devido quando presentes condições insalubres, porquanto 

regulamentado pela Lei Estadual nº 8.563/2006. A prova pericial se mostra 

indispensável para comprovar a existência de insalubridade na atividade 

exercida pelo servidor público estadual. ... (Ap, 24717/2012, Des.José 

Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, DJE 04/07/2013). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – 

AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS 

ORIUNDOS DE VÍNCULO FUNCIONAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA 

– COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM 

O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. “O processo no juizado especial é regido pelos 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com 

causas que demandam dilação probatória intensa.” (TJ/MT – Conflito de 

Competência nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

julgamento 05/12/2013). De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação”; Conveniente transcrever, ainda, o artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009 que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis 

nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 

26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/1995 e 485, IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015025-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015025-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSANA PEREIRA DA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO ROSANA PEREIRA DA ROCHA indenizatória contra BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. aduzindo, em suma, que se dirigiu a agência 

do requerido, em 11/10/2019, onde é cliente desde 2007, pretendendo 

realizar pagamento de um boleto de financiamento. Relata, entretanto, que 

fora barrado na porta giratória, por várias vezes, sob a alegação de 

detecção de algum item que acionava o travamento automático. Sentiu-se 

constrangida, uma vez que não porta objeto capaz de travar a porta, mas 

fora confundido com pessoa que pudesse cometer algum delito no local, 

causando constrangimento e agravando problemas de saúde, já que é 

diabética e hipertensa. Afirmou, ainda, que segurança do banco réu 

zombou dela, pedindo para que a mesma colocasse todos os pertences 

de sua bolsa no chão, e mesmo vendo que ela começa a passar mal, não 

deixou da zombaria, informa que tempos depois buscou auxílio de uma 

funcionária que compareceu ao local, que resolveu a situação. Pediu 

indenização por danos morais. O banco promovido, por sua vez, 

apresentou contestação, por meio da qual defendeu que não cometeu 

qualquer ato ilícito, tendo agido de forma respeitosa, que não houve 

prejuízo à prestação de serviços à promovente, eis que demonstrado que 

quitou regularmente seu boleto que o equipamento de controle de acesso 

instalado no local funciona por sistema de detecção de metais, que em 

nenhum momento houve ameaça à promovente, sequer tendo havido 

interação entre seus funcionários de segurança e o promovente e que, 

após conversa amistosa entre o gerente o requerente, este se dirigiu até o 

caixa de autoatendimento e realizou regularmente o pagamento de seu 

boleto. Pediu a improcedência da ação. Fundamento e decido. De início, 

observo que é incontroverso nos autos que o autor teve obstada sua 

entrada no interior da agência bancária do banco requerido, em 

17/10/2019, notadamente por sua porta giratória. Neste contexto, o autor 

sustenta ter havido conduta discriminatória em seu detrimento ensejadora 

de indenização por danos morais, não apenas pelo óbice arbitrariamente 

lhe imposta, mas também por ter sido exposta a situação constrangedora 

perante terceiros, sendo maltratada pelo segurança do promovido e 

impedida injustificadamente de adentrar a agência, por várias vezes. Com 

vênia ao entendimento da promovente, o pedido é improcedente. Isto 

porque além dos fatos narrados não apontarem qualquer abuso de direito 

por parte dos prepostos do banco, mas tão somente o exercício de regras 

de segurança que, valem para todos os usuários, a frustração e/ou 

incômodo da promovente não pode ser alçado a dano moral indenizável. 

Não se nega o incômodo e desconforto do cliente ao se ver barrado pela 

porta giratória de um estabelecimento bancário (por sinal, a maioria das 

pessoas já passou por isto); entretanto, tal desagradável sentimento não 

pode ser erigido a dano moral, mas sim ao necessário preço que todos 

nós pagamos pela segurança em tais estabelecimentos. Neste sentido: 

“Indenização - Dano moral - Retenção do cliente na porta giratória - 

Entrada na agência condicionada à retirada dos sapatos - Ausência de 

comprovação - Excesso no dever de vigilância dentro da instituição 

financeira não demonstrado - Sentença de improcedência - Decisão 

correta - Recurso improvido” (TJSP. Apelação Cível nº 

1001226-31.2018.8.26.0539, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Souza 

Lopes, j. em 04/12/2019). “RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS 

-Autora barrada por porta giratória em agência bancária por cinco vezes, 

atendeu as solicitações dos vigilantes desde a abertura da bolsa e 

colocação dos objetos no chão - Medida que se impõe para a segurança 

de todos - In casu, não ocorreram abusos - Aborrecimentos dentro da 

normalidade e até mesmo transtornos pelo mau funcionamento do 

equipamento que às vezes trava - Dissabores dessa natureza não 

ensejam reparação por dano moral -Orientação do Colendo STJ- Recurso 

desprovido.” (TJSP. Apelação nº 9241148-78.2005.8.26.0000. Relator: 

Silvério Ribeiro. 5ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 

25.5.2011). “DANO MORAL - Responsabilidade civil - Travamento de porta 

detectora de metais - Os fatos narrados pela apelante não configuram o 

dano moral – Não demonstrado excesso de conduta dos funcionários do 

apelado, nem abuso de direito - Controle de segurança necessário nos 

estabelecimentos bancários nos dias atuais - Meros dissabores e 

aborrecimentos experimentados no cotidiano da vida em sociedade - 

Atendimento que acabou por ser eficazmente prestado pela gerente da 

agência bancária - Ação ordinária de indenização por dano moral 

improcedente - Recurso improvido.” (TJSP. Apelação nº 

9132100-19.2007.8.26.0000. Relator: Hélio Faria. 1ª Câmara de Direito 

Privado. Data do julgamento: 10.05.2011. Data do registro: 24.5.2011). 

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser 

restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena 

de desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Portanto, não há 

nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante foi 

exposta a situação humilhante ou vexatória. Observa-se dos autos que 

não restou provado qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada 

pela parte reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a 

parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson 

Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural 

de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em 

contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não 

seja suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste feito. É importante 

consignar que o dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a 

personalidade ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos 

por Maria Helena Diniz, na forma seguinte, verbis: “O dano moral, 

ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição 

espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, 

pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a 

conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida” (Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, 

Responsabilidade Civil, editora Saraiva, páginas 67/68). (grifei) Desta feita, 

os elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

Logo, ante a ausência de elementos que atestem conduta abusiva por 

parte da instituição financeira, não há que se falar em ofensa ao 

patrimônio moral, de forma que improcede o pedido. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002541-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE APARECIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002541-68.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSEANE APARECIDA DE JESUS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Cuida-se de Ação Ordinária e de Cobrança ajuizada 
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JOSEANE APARECIDA DE JESUS por em desfavor do município de Sinop, 

alegando, em síntese, que é servidora efetiva na função de AUXILIAR 

ADMINISTRIVO – 40h, referência CE-06, lotada no Laboratório Municipal de 

Análises Clínicas – LAMAC e faz jus ao adicional de insalubridade. MÉRITO 

A Promovente noticia que no âmbito municipal o pagamento do adicional 

está previsto no art. 295 da Lei Municipal n.º 254/1993, que dispõe que 

será concedida gratificação por exercício em atividade considerada 

penosa, insalubres, ou perigosas ao servidor que execute atividade 

penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em 

contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida. 

Consta do parágrafo único do referido artigo, que o valor da gratificação à 

título de insalubridade, será calculado com base no valor da referência 

inicial da tabela geral de vencimentos do município. a) para as atividades 

perigosas, penosas, e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento). 

Informa ainda que a verba à título de insalubridade, não está sendo paga, 

levando a Promovente à uma situação de empobrecimento, como também 

resta lesado o seu sagrado direito, desta forma requer o pagamento dos 

valores referentes ao adicional de insalubridade, no percentual de 30% de 

todo o período, excluídas as parcelas prescritas Intimado o promovido 

MUNICÍPIO DE SINOP, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar 

defesa. Todavia, deixa-se de decretar a revelia em razão do disposto no 

art. 345, inciso I do CPC. Fundamento e decido Analisando os autos, 

verifica-se que a demanda ostenta complexidade que não permite seja 

processada neste juízo, pois, tratando-se de adicional de insalubridade a 

pretensão exige realização de prova pericial cuja finalidade será 

comprovar o integral exercício da atividade na condição especial. No 

âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a lei autoriza apenas o 

exame técnico simples previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009, para 

esclarecimentos técnicos da rápida e breve abordagem, o qual não se 

confunde com a perícia necessária neste caso. Dessa forma, 

considerando a indispensabilidade da prova técnica pericial a fim de 

atestar a caracterização e a classificação da insalubridade, a qual é 

incompatível com o rito estabelecido no sistema dos Juizados Especiais, a 

pretensão da Promovente só pode ser exercida frente a uma das Varas 

de Fazenda Pública, nas quais não há limitação à efetivação de todas as 

provas admitidas em direito. Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO 

CONDENATÓRIO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

SINDICATO REPRESENTANDO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – 

GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL Nº 8.563/2006 – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR EVENTUAL 

DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

PLEITEADO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O 

adicional de insalubridade para servidor público estadual é devido quando 

presentes condições insalubres, porquanto regulamentado pela Lei 

Estadual nº 8.563/2006. A prova pericial se mostra indispensável para 

comprovar a existência de insalubridade na atividade exercida pelo 

servidor público estadual. ... (Ap, 24717/2012, Des.José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, DJE 04/07/2013). CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO 

RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DIREITOS INDIVIDUAIS ORIUNDOS DE 

VÍNCULO FUNCIONAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – 

COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA – INCOMPATIBILIDADE COM 

O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. “O processo no juizado especial é regido pelos 

princípios da celeridade, informalidade e simplicidade, incompatíveis com 

causas que demandam dilação probatória intensa.” (TJ/MT – Conflito de 

Competência nº 47570/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

julgamento 05/12/2013). De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação”; Conveniente transcrever, ainda, o artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009 que dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis 

nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 

26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” DISPOSITIVO 

Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo no 

art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/1995 e 485, IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte executada a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008587-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA FRANCIELI SILVA 

ALVES REQUERIDO: DPS BAR LTDA - ME, REDE MERIDIONAL DE 

RADIODIFUSAO LTDA - ME Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - DA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - Alegam que não possui 

responsabilidade A promovida DPS BAR LTDA – ME apresentou defesa 

arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que 

não é a responsável pelos fatos narrados na inicial. Contudo, rejeito tal 

preliminar uma vez que restou comprovado que o show aconteceu em em 

parceria com a outra promovida. DA ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO A 

parte promovida REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME requer 

a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar NCR 

RADIODIFUSÃO LTDA (MERIDIONAL FM) como parte do feito. Se de fato 

esta é a sua nomenclatura, pessoa jurídica legítima, conforme evidenciado 

na documentação carreada, deve ser corrigido o polo passivo da lide. 

MÉRITO Trata-se de ação proposta por PATRICIA FRANCIELI SILVA 

ALVES em face de DPS BAR LTDA – ME e NCR RADIODIFUSÃO LTDA 

(MERIDIONAL FM), alegando que, em 21/07/2018, seu aparelho celular foi 

furtado em evento organizado pelas promovidas. Requer indenização por 

danos materiais e morais. A promovida DPS BAR LTDA – ME apresenta 

contestação e em apertada síntese, aduz que apenas estava vendendo 

os ingressos para a segunda requerida, de modo que, a responsabilidade 

por qualquer evento danoso ocorrido no show deve ser direcionada para 

a segunda requerida REDE MERIDIONAL DE RADIODIFUSÃO LTDA 

considerando que esta é quem estava organizando o evento. Que NÃO 

POSSUI RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DOS OBJETOS DE USO 

PESSOAL DA REQUERENTE, pois, mesmo tendo a obrigação de zelar pela 

segurança e integridade física daqueles que frequentam ali frequentam, 

esse dever não se estende àqueles objetos que estão sob a guarda e 

vigilância exclusiva das pessoas, pois, em momento algum existe a 

transferência da posse e do dever de guarda desses bens. A promovida 

NCR RADIODIFUSÃO LTDA (MERIDIONAL FM) apresenta contestação e em 

apertada síntese, aduz que exerce atividade de entretenimento, mas não 

de guarda de objetos; sustenta ausência de requisitos da 

responsabilidade civil, falta de provas das alegações da parte autora, 

culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Pugnou pela 

improcedência da ação. Fundamento e decido. A autora requer 

indenização por danos materiais em face de seu aparelho celular haver 

sido furtado em evento musical organizado pela requerida, com amparo no 

Código de Defesa do Consumidor. Inicialmente, esclareço que apesar de 

ser obrigação da requerida garantir a segurança dos participantes do 

evento musical, tal dever não pode ser aplicado como um seguro para 

qualquer acontecimento no evento, como pretende a promovente. Em que 

pesem os argumentos da parte promovente, a consumidora se descuidou 

diante do público, pois é notório que em locais com grande aglomeração de 
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pessoas, infelizmente é comum o furto de aparelhos eletrônicos e outros 

pertences pessoais. Assim, não é possível imputar a promovida a culpa 

pelo furto do aparelho celular narrado na petição inicial, posto que mesmo 

com a presença de seguranças contratados pela requerida, delitos como 

o narrado nos autos não conseguem ser evitados em sua totalidade, o que 

afasta o nexo de causalidade, visto que o dever de guarda de objetos não 

é o objetivo do contrato celebrado entre as partes. Deste modo, presente 

a excludente da responsabilidade civil, contida no artigo 14, §3º, inciso II, 

do CDC: 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. 

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Portanto, 

descabida a pretensão de indenização por danos materiais e morais 

formulada na petição inicial. No mesmo sentido: “Prestação de serviços. 

Indenização por danos materiais e morais. Alegado furto de aparelho 

celular que se encontrava no bolso do autor, em show organizado pela 

empresa demandada, no Rio de Janeiro. Dever de segurança do 

organizador do evento que não alcança os bens pessoais que estão na 

posse de cada consumidor. Intelecção do art. 14, § 3º, II, do CDC. 

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se 

provimento ao recurso do demandante.” (TJSP, Apelação Cível n.º 

1000290-52.2018.8.26.0168, Rel. Des. Campos Petroni, 27ª Câmara de 

Direito Privado, julgado em 28/10/2019). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Furto de 

aparelho celular e carteira de dentro da bolsa de consumidora em evento 

musical - Dever de segurança da ré que não alcança os pertences 

pessoais que estão na posse de cada consumidor - Inteligência do artigo 

14, § 3º, II, do CDC - Ação improcedente – Recurso desprovido, com 

observação". (TJSP, Apelação Cível n.º 1027386-16.2017.8.26.0576, Rel. 

Des. Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, julgado em 06/08/2018). 

DISPOSITIVO POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar a parte 

promovida a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013954-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSELI WEBER HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. HELENA 

ROSELI WEBER HANSEN ajuizou em face de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. a presente demanda ante a inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 552,00. Em sua exordial o 

requerente nega a existência do débito e da relação jurídica. Por seu turno 

a promovida suscitou preliminar de incompetência. No mérito sustenta pela 

ocorrência de prescrição, regularidade da relação jurídica, existência dos 

débitos e improcedência dos danos morais. Formulou pedido de 

condenação por litigância de má-fé. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

pela necessidade de perícia não se sustenta em razão da semelhança 

visual dos documentos de identificação apresentados nos autos. Incumbe 

ressaltar que, neste cenário, há posicionamento firmado pela douta Turma 

Recursal do E. TJMT no sentido de ser desnecessária a realização de 

perícia grafotécnica. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas apostas nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

Sendo oportuno observar que não há qualquer controvérsia quanto a 

documentação carreada aos autos com a contestação tendo em vista que 

o promovente não ofertou impugnação à contestação. Observa-se ainda 

que a promovente apresentou como comprovante de endereço fatura de 

água em nome de Eduardo Hansen (id nº 25863938), por sua vez o 

contrato apresentado nos autos pela promovida veio acompanhado de 

fatura de energia elétrica em nome de Eduardo Hansen (id nº 28212079, p. 

7). Nesta senda, somente seria possível cogitar a realização de perícia em 

documento cuja paira alguma controvérsia, o que não é o caso dos autos. 

Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR e, por não vislumbrar questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Inexistente a ocorrência de 

PRESCRIÇÃO. A questão de fundo cinge-se quanto a alegada ausência de 

relação jurídica com inclusão indevida do nome da promovente em 

cadastro de inadimplentes. Portanto, é a partir da ciência da inclusão que 

se inicia o prazo prescricional. Conforme se extrai da petição inicial a parte 

Requerente inicialmente nega a existência do débito e da relação jurídica. 

Em que pese tais argumentos, a promovida satisfatoriamente demonstrou 

a existência de liame subjetivo entre as partes materializado pelo contrato 

anexado no id nº 28212079 com documentação complementar que 

apresenta similaridade com a documentação aportada nos autos com a 

petição inicial. Tendo a parte Requerida cumprido seu ônus probatório em 

demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes acarreta a 

improcedência da demanda. De acordo com as provas produzidas pela 

parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para 

tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter 

vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais, 

incorrendo em litigância de má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar 

a distribuição de diversas lides para tanto assoreando a máquina 

judiciária. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que 

se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor 

lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem 

como origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e REVOGO a TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 25949997. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 8% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 
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publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000754-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEBORA CRISTINA MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da condenação (ID. 

22059709), com a concordância da exequente quanto aos valores 

depositados e pediu levantamento dos valores por meio de ALVARÁ 

judicial em favor da reclamada (ID nº 26464687). Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 5.311,94 (ID nº 22059709) 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 26464687. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011394-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI RUTH SCHMIDT MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011394-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETI RUTH SCHMIDT 

MARTINS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos 

etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação (ID. 29592957), com a concordância da 

exequente quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos 

valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 

29595232). Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor 

da parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ para levantamento dos 

valores de R$ 2.068,82 (ID nº 29592957) observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 29595232. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005920-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005920-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da condenação (ID. 

23550388), com a concordância da exequente quanto aos valores 

depositados e pediu levantamento dos valores por meio de ALVARÁ 

judicial em favor da reclamada (ID nº 25888075). Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 3.310,81 (ID nº 23550388) 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 25888075. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007526-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KARIMI TERRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007526-46.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAMELA KARIMI TERRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual 

houve o pagamento espontâneo da condenação (ID. 28805556), com a 

concordância da exequente quanto aos valores depositados e pediu 

levantamento dos valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da 

reclamada (ID nº 28831540). Diante do exposto, ante o adimplemento do 

débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Certifica-se o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, em caso 

positivo, EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 5.814,44 (ID nº 28805556) 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 28831540. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010395-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010395-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO LUIZ DE MELLO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da 

condenação (ID. 29472662), com a concordância da exequente quanto 

aos valores depositados e pediu levantamento dos valores por meio de 

ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 29652323). Diante do 

exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o 

competente ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 6.669,26 (ID 

nº 29472662) observando-se os dados bancários informados no ID nº 

29652323. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004049-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004049-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVO NOGUEIRA REQUERIDO: 

FRIBON TRANSPORTES LTDA, CARAMURU ALIMENTOS S/A. Vistos etc. 

Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual houve o pagamento 

espontâneo da condenação (ID. 28863484), com a concordância da 

exequente quanto aos valores depositados e pediu levantamento dos 

valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da reclamada (ID nº 

28912738). Diante do exposto, ante o adimplemento do débito, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Certifica-se o 

TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, em caso positivo, EXPEÇA-SE em 

favor da parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ para levantamento 

dos valores de R$ 2.217,15 (ID nº 28863484) observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 28912738. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006403-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006403-13.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VERGINIA PEREIRA MIRANDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO 

de SENTENÇA no qual houve o pagamento espontâneo da condenação 

(ID. 29362346), com a concordância da exequente quanto aos valores 

depositados e pediu levantamento dos valores por meio de ALVARÁ 

judicial em favor da reclamada (ID nº 29625346). Diante do exposto, ante o 

adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente 

ALVARÁ para levantamento dos valores de R$ 9.076,02 (ID nº 29362346) 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 29625346. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PADOVANE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001999-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO PADOVANE DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de CUMPRIMENTO de SENTENÇA no 

qual houve o pagamento espontâneo da condenação (ID. 21991082 pg3), 

com a concordância da exequente quanto aos valores depositados e 

pediu levantamento dos valores por meio de ALVARÁ judicial em favor da 

reclamada (ID nº 29257241). Diante do exposto, ante o adimplemento do 

débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ 

para levantamento dos valores de R$ 6.186,26 (ID nº 21991082 pg3) 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 29257241. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002510-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - MT16687/O (ADVOGADO(A))

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 
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comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VILMA DA SILVA 

CUNHA em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de PROF. COM LICEN. PLENA EM 

PEDAGOCIA 20h, Referência CE - 20-3 entrando em exercício na data de 

02/08/2005. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. 

Sustentou que as férias, terço constitucional de férias e gratificações 

natalinas foram pagos sem observar a remuneração do servidor público 

em descompasso com a legislação. Ainda sustentou que a Lei nº 

663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao promovente 

apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão 

funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de 

serviço. Em sede de contestação o requerido aduziu prescrição e 

inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. A prejudicial de 

mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial acolhimento. Sobre o tema o art. 

1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Extrai-se da 

legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos 

proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício 

da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou exercício em 

02/08/2005; assim, a partir de 02/08/2006 lhe era devido o pagamento do 

adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano 

subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 

23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido 

adicional entre 02/08/2006 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi 

ajuizada em 03/03/2017 o que implica em considerar prescritas as verbas 

devidas até 03/03/2011. Desta forma, infere-se que a promovente possui 

direito ao percebimento do adicional em questão entre o período de 

03/04/2011 até 23/11/2012. Em observância ao disposto no art. 8º da Lei 

nº 568/1999 entre 03/04/2011 e 02/08/2011 a promovente teve direito ao 

percentual de 10% a título de adicional de antiguidade e merecimento. Já 

entre 02/08/2011 e 02/08/2012 fez jus a percepção de 12% a título do 

mesmo adicional. Por fim, entre 02/08/2012 e 23/11/2012 lhe é devido o 

adicional na razão de 14%. Por fim, em razão da ausência de pedido 

específico ou mesmo de detalhamento de tais verbas, inviável a 

condenação da promovida no pagamento de diferenças a título de férias, 

terço constitucional de férias e gratificações natalinas pagas a menor. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas 

em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento 

entre março/2011 e novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice 

da caderneta de poupança devido a partir da data da citação 

respeitando-se a prescrição quinquenal; c) DETERMINAR que a 

progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 

663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte 

Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte 

Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos índices e marcos 

corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já fixado pela 

Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos nº 

0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015595-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA NEIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. NILZA 

NEIRE DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA em face de ÁGUAS DE 

SINOP S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegação de 

aumento repentino e injustificado no consumo de água no imóvel da 

promovente nas faturas de junho/2019 a setembro/2019. Em sua petição 

inicial a promovente afirma que sempre pagou a conta mínima de consumo 

médio 10m³, porém nos meses acima o consumo faturado foi, 

respectivamente, de 18m³, 33m³, 37m³ e 30 m³ o que destoa dos demais 

meses. Por seu turno a promovida suscitou preliminar de incompetência 

pela necessidade de perícia e no mérito pela improcedência em razão da 

ausência de erro na leitura, regularidade no procedimento e inexistência 

de danos morais. O presente feito resta restrito à análise das faturas de 

junho/2019 a setembro/2019 as quais destoam das faturas anteriores e 

posteriores. A título de comparação, de acordo com o histórico de 

consumo apresentado nos autos antes do período em análise manteve-se 

no consumo mínimo de 10m³ possuindo igual comportamento as faturas 

dos meses de outubro e novembro/2019. Portanto, pelas médias de 

consumo anteriores e posteriores, as faturas questionadas, apresentam 

considerável aumento de consumo sem qualquer justificativa plausível. O 

pedido de prova pericial, no presente caso não comporta acolhimento, 

considerando que era ônus da promovida, nos termos do art. 373, inciso II 

do CPC, trazer aos autos elementos mínimos para amparar sua tese. A 

aludida perícia técnica no imóvel da promovente somente se justificaria se 

o combatido aumento tivesse persistido. O consumo aferido, em especial 
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nos meses de julho, agosto e setembro/2019 representa o triplo do 

consumo habitual da promovente. Tornando indevida a cobrança das 

aludidas faturas. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. AMPLA. Cobrança de energia elétrica 

em valor bastante superior à media dos doze meses anteriores, bem como 

ao mesmo período do ano anterior. Ameaça de suspensão do serviço pelo 

não pagamento. Concessão da tutela de urgência que se impõe. Consumo 

contestado que ultrapassa o dobro do mesmo mês do ano anterior. Não há 

que se falar em suspensão do serviço em razão de débito referente à 

fatura que está sendo contestada em juízo. Todavia, impõe-se o 

pagamento mensal do serviço, devendo ser observada a média dos 

últimos doze meses anteriores ao aumento questionado nos autos 

originários. Provimento parcial do recurso. (TJRJ - AI : 

00323836520198190000, Relator: CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, NONA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019 - grifo nosso). 

Considerando que não há vazamentos no imóvel conforme atestado pela 

promovida em sua contestação, não se mostra plausível que no curto 

espaço de 4 meses a promovente tenha consumido 118 m³ de água 

equivalente a 118 mil litros de água considerando que a água encanada 

abastece apenas um lavabo. Ainda corrobora a assertiva acima fixada as 

vistorias realizadas pela promovida em 26/11/2019 e 03/12/2019 

reproduzidas no bojo da petição inicial as quais constatam a permanência 

do hidrômetro marcando uma medição de 227. Desta foram, o pedido de 

refaturamento comporta acolhimento. Contudo, no que tange ao pedido de 

dano moral este não comporta acolhimento. Era ônus da promovente, 

ainda que nas relações de consumo, trazer aos autos prova do fato 

constitutivo de seu direito. Na ausência de suspensão do fornecimento de 

água ou ainda de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes o 

pedido de danos morais não comporta acolhimento. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. 

NÃO CABIMENTO. DÍVIDA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES OU DE EVENTO CAPAZ DE GERAR 

ABALO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. O direito à repetição em dobro do indébito, 

consubstanciado no art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe efetivo 

pagamento de quantia indevida pelo consumidor, de modo que, não tendo 

este realizado a quitação de qualquer valor indevido, descabida a 

pretensão reparatória respectiva. A mera cobrança por meio de ligações e 

mensagens telefônicas, ainda que de dívida inexistente, mas sem que 

tenha havido a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, não tem o condão de gerar um legítimo dano moral, por não 

passar de mero aborrecimento e desconforto, sobretudo pelo fato de não 

ter referida cobrança se tornado pública. (TJMG - APCV: 

00273736720178130003, Relator: ARNALDO MACIEL, DÉCIMA OITAVA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 - grifo nosso). Isto posto, 

REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo promovente para DETERMINAR que 

a promovida, no prazo de 10 (dez) dias efetue o refaturamento dos meses 

de junho, julho, agosto e setembro/2019 observando a média aferida nos 6 

meses anteriores ao vencimento destas fatura e acrescido dos demais 

encargos. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007187-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA ALEXANDRE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por GILMARA 

ALEXANDRE DA CRUZ em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Em sua petição inicial sustenta que foi aprovado em 

concurso público e nomeado para o quadro efetivo no cargo de 

ENFERMEIRA entrando em exercício na data de 01/09/2006. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício, nem os reflexos deste 

sobre as férias, gratificação natalina ou terço constitucional. Ainda 

sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada 

aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso 

público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo 

exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está sendo 

repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o requerido 

aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 

663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou 

exercício em 01/09/2006; assim, a partir de 01/09/2007 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 01/09/2007 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 09/06/2017 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 09/06/2012. Desta forma, infere-se que 

a promovente possui direito ao percebimento do adicional em questão 

entre o período de 09/06/2012 até 23/11/2012. Em observância ao 

disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 até setembro/2012 a promovente 

tinha o direito de perceber adicional de 10% a título de antiguidade e 

merecimento e, entre outubro e novembro/2012 fez jus ao percebimento 
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de 12%. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte Requerente à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 

da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no pagamento das 

diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por 

antiguidade e merecimento na razão entre junho e novembro/2012 

devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a 

partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal; c) 

RECONHECER o direito da Promovente quanto aos REFLEXOS do adicional 

de antiguidade e merecimento sobre as frações de férias, gratificação 

natalina ou terço constitucional devidas entre junho e novembro/2012; d) 

DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita 

pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no 

salário da parte Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

deverá a parte Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos 

índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético 

conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos 

nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYM DA FONSECA FLORENTINO (REQUERENTE)

HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. HIGOR 

GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI e EVELYM DA FONSECA FLORENTINO 

moveram AÇÃO ORDINÁRIA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A em 

razão do valor reembolsado pelo cancelamento solicitado pelos 

promoventes. Ressai dos autos que em 15/09/2019 os promoventes 

adquiriram passagem aérea marcada para 28/11/2019 pelo valor total de 

R$ 831,18 compreendendo as passagens acrescidas das taxas de 

embarque, bagagem e marcação de assento. No dia 14/11/2019 houve a 

solicitação da desistência e pedido de reembolso que restou positivo na 

quantia de R$ 132,90. Em sua defesa a promovida não suscitou questões 

preliminares, todavia aduziu pela ausência de pretensão resistida e no 

mérito pela improcedência em razão da ciência prévia dos autos quanto as 

regras das tarifas promocionais, tal como a adquirida pelos autores, bem 

como inexistência de danos morais. Precipuamente é de se observar que, 

pela legislação atual não há qualquer condição prévia para o ajuizamento 

da presente demanda, isto é, tem-se por desnecessária a tentativa de 

solução extrajudicial dos conflitos como requisito essencial para o 

ajuizamento da demanda. Porém, a própria argumentação da promovida cai 

por terra ao sustentar no mérito a inexistência de viabilidade do pedido 

autoral. Ora, se a promovida desde logo tem firme o posicionamento de 

recusa na margem a ser restituída em caso de desistência da viagem pelo 

consumidor é de se indagar do que adiantaria os promoventes buscarem 

uma tentativa extrajudicial. Pra que seja viável a solução extrajudicial dos 

conflitos ambas as partes devem objetivar a pacificação do mesmo e, 

pelas palavras da promovida esta não possui tal intenção o que tornam 

todo a argumentação quanto a imprescindível busca da solução 

extrajudicial mera palavras redigidas na areia. Pela exposição fática é 

certa que os promoventes foram cientificados das regras tarifárias no que 

tange aos valores envolvidos em eventual remarcação ou desistência, 

como é o caso dos autos. Entretanto, não se pode ignorar a notória 

existência de relação jurídica entre as partes que invoca a necessária 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobretudo no que tange a 

proteção deste ante práticas abusivas que estabeleçam desequilíbrio na 

relação. Conforme resumo da compra (id nº 27811600) os promoventes 

adquiriram duas passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – São 

Paulo/SP a um preço de R$ 698,28 acrescido de bagagem extra (R$ 

60,00), serviço de marcação de assentos (R$ 30,00) e taxa de embarque 

(R$ 42,90) totalizando R$ 831,18 dos quais houve a restituição voluntária 

de R$ 132,90 (id nº 27811606). O valor reembolsado representa 15,99% 

do valor total do valor gasto o que implica em retenção, a título de multa, na 

fração de 84,01% do valor pago. A retenção nesta fração sobre o valor 

total pago pelas passagens mostra-se abusiva nos termos do art. 51, IV, 

CDC acarretando demasiado ônus ao consumidor, bem como provocando 

enriquecimento ilícito por parte da Requerida. Entre a data do 

cancelamento (14/11/2019) e a data da viagem (28/11/2019) houve lapso 

temporal razoável de 14 dias a permitir que a promovida novamente 

ofertasse os assentos recentemente vagos a terceiros de modo que a 

retenção em percentual superior a 80% do valor pago é despropositada. 

Por determinação do art. 740, §3º do Código Civil a multa aplicada ao 

presente caso deverá ser limitada ao percentual de 5% sobre o valor 

pago. Por fim não assiste razão aos promovente quanto o pedido de 

indenização por danos morais. Ainda que diante de uma relação de 

consumo isto não elide o ônus probatório do consumidor em demonstrar o 

fato constitutivo de seu direito. Pela narrativa fática exposta nos autos o 

cerne da controvérsia de restringiu a discussão de cláusulas contratuais 

sem que houve a efetivação comprovação, pelos autores, de eventuais 

repercussões negativas em suas esferas íntimas. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo promovente para 

CONDENAR a promovida a restituir a importância de R$ 656,71 

devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data da solicitação de 

cancelamento, 14/11/2019, e incidência de juros moratórios simples 

fixados em 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar o promovido 

ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GUSMAO MACEDO OAB - BA37316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. TANIA 

RAMOS SILVA moveu AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face de GOL LINHAS AEREAS S.A em decorrência de 

cancelamento e realocação em voo que a impediram de comparecer em 

compromisso profissional. Ressai dos autos que a parte Requerente foi 

designada a participar em procedimento para reconhecimento de curso 

organizado pelo MEC (id nº 27796725) em Marabá/PA com remuneração 

de R$ 1.200,00. Houve a compra de passagens aéreas Sinop/MT – 

Maraba/PA (id nº 27796715) com saída às 11h40min do dia 11/11/2019 

desta Comarca e chegada prevista para às 01h05min do dia 12/11/2019. O 

itinerário incluía conexões em São Paulo/SP e Brasília/DF. Todavia, é 

incontroverso que houve atraso no voo entre São Paulo/SP - Brasília/DF 

(id nº 27796718) ocasionado a chegada da promovente às 01h10min do 
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dia 12/11/2019 e perdendo a conexão para Marabá/PA programada para 

às 23h05min do dia 11/11/2019. Neste ponto a promovente narrou que lhe 

foi ofertada reacomodação em outro voo da cia área requerida para às 

22h do dia 12/11/2019 o que inviabilizou o comparecimento da promovente 

acarretando o cancelamento do compromisso profissional (id nº 

27796731). Pela promovente houve aquisição de nova passagem aérea 

para retornar a esta Comarca no dia 13/12/2019 (id nº 27796721) vez que 

a passagem original previa retorno apenas no dia 14/11/2019. Em sua 

contestação a promovida não suscitou preliminares, porém aduziu 

ausência de pretensão resistida, ausência de prova do dano material e de 

dano moral eis que a promovente desistiu de prosseguir a viagem. Por fim 

esclareceu que o atraso no voo São Paulo/SP – Brasília/DF decorreu do 

tráfego aéreo. Inicialmente cumpre observar que o atraso e até eventual 

cancelamento de voo decorrente de tráfego aéreo não é hipótese a se 

enquadrar como caso fortuito ou força maior, mas sim circunstância 

decorrente da própria atividade econômica explorada pela promovida e 

dotada de certa previsibilidade para quem atua na área. Neste sentido: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. […] 

2 - Transporte aéreo. Cancelamento do voo. Alteração da malha aérea. 

Excludente de responsabilidade. Não caracterização. No contrato de 

transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos 

horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e 

danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração 

da malha aérea por eventuais problemas na infraestrutura aeroportuária 

constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de 

previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, 

não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos 

causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: 

[…] (TJDF - RINOM: 07029315720198070014, Relator: AISTON HENRIQUE 

DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

Data de Publicação: 03/10/2019 - grifo nosso). A Resolução nº 400/2016 

da ANAC disciplina no art. 21 que, em caso de atraso ou cancelamento do 

voo deve a cia aérea ofertar a reacomodação, o reembolso ou a 

execução do serviço por outra modalidade. E, ao que se nota a promovida 

optou por ofertar a reacomodação a qual é disciplinada no art. 28 da 

referida normativa. Da simples comparação entre a narrativa da promovida 

e do texto do art. 28 é visível que a promovida não cumpriu efetivamente a 

oferta de reacomodação, isto pois o inciso I do art. 28 da resolução 

determina que esta seja efetuada na primeira oportunidade em voo próprio 

ou de terceiro para o mesmo destino. Em sua contestação a promovida 

não nega que tenha ofertado a reacomodação em voo próprio com 

decolagem prevista para as 22h do dia 12/11/2019. Todavia era seu ônus, 

nos termos do art. 373, inciso II do CPC demonstrar que neste período, não 

haveria voo de terceiros disponíveis para a reacomodação, conforme 

determina a resolução da ANAC, e que viabilizassem o cumprimento das 

obrigações profissionais assumidas pela promovente. Nesta mesma linha 

de pensamento é curial observar que a promovente necessitou adquirir 

nova passagem aérea para retornar antecipadamente para esta urbe. Pelo 

arcabouço probatório contidos nos autos é evidenciado que a promovente 

deixou de observar os ditames da Resolução nº 400/2016 da ANAC e as 

normas do CDC causando à promovente prejuízos de ordem material e 

moral. Quanto ao dano moral este resta evidenciado na perda de 

compromisso profissional em razão de fato previsível pela promovida que 

não providenciou a reacomodação a contento. É sabido que a condenação 

em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido quantum deve ser representar uma compensação pelo 

mal sofrido, mas também se reveste de um caráter pedagógico no sentido 

de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode 

ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas 

também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho 

que a quantia de R$ 6.000,00 é razoável de acordo com as lesões que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso concreto. Na 

esfera patrimonial a promovente pleiteia o ressarcimento de R$ R$ 

3.202,14 referente a passagem originalmente adquirida; R$ 1.909,57 

referente a nova passagem de retorno adquirida; R$ 1.200 referente ao 

auxílio de avaliação educacional que seria pago e R$ 126,30 a título de 

gastos com alimentação. Segundo extrai-se do Ofício Circular 

convocatório (id nº 27796725) as passagens aéreas são emitidas pelo 

próprio INEP devendo o avaliador prestar contas dos check-in por ocasião 

do retorno. Logo, vislumbra-se que tanto a passagem original (id nº 

27796715) quanto a nova passagem de retorno (id nº 27796721) foram 

solicitadas e tiveram seus custos arcados pelo INEP/MEC. Neste ponto era 

ônus da promovente, a teor do art. 373, inciso I do CPC, demonstrar que 

tais valores, em razão do cancelamento seriam cobrados pelo INEP/MEC 

da parte autora, o que não ocorreu. Na mesma linha de pensamento Ofício 

Circular convocatório (id nº 27796725) esclarece que foi creditado na 

conta bancária da promovente diárias para “despesas com hospedagem, 

alimentação e deslocamentos urbanos”. Portanto, os valores apontados 

como gastos com alimentação (id nº 27796732) também são custeados 

pelo INEP/MEC. Ademais, tais valores estão desacompanhados das 

respectivas notas fiscais ou recibos de pagamento limitando-se a print 

screen que configura prova unilateral. Todavia, é inequívoca a perda 

patrimonial sofrida pela promovente quanto ao valor que lhe seria pago a 

título de auxílio de avaliação educacional no valor de R$ 1.200,00 o qual 

deverá ser ressarcido. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 1.200,00 a título de DANOS MATERIAIS devidamente 

corrigidos pelo INPC a partir da data do cancelamento da viagem, 

13/11/2019 com incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a 

partir da citação, bem como a pagar a importância de R$ 6.000,00, para o 

promovente, a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SIMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LUIZ CARLOS SIMON 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

entrando em exercício na data de 01/08/2002. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício, nem os reflexos de produtividade, adicional 

de insalubridade, adicional noturno sobre as horas-extras, terço 

constitucional de férias e sobre o 13º salário entre os anos de 2013 e 

2017. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está 

sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o 

requerido aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 

e nº 663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 
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Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou 

exercício em 01/08/2002; assim, a partir de 01/08/2003 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 01/08/2003 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 09/03/2018 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 09/03/2013. Desta forma, infere-se que, 

quanto ao percebimento do adicional de antiguidade e merecimento, 

eventuais verbas devidas encontram-se prescritas. O promovente segue 

postulando reflexo de adicionais de insalubridade, produtividade e noturno 

sobre as horas-extras, gratificação natalina e terço constitucional de 

férias. Contudo, não trouxe aos autos nenhum elemento a demonstrar que 

exerça função insalubre, tenha laborado em horário noturno ou tenha 

realizado horas extras, nem ao menos traz a fundamentação legal de que 

consistiria no aludido adicional de produtividade. O pedido de adicional de 

insalubridade, sem nenhuma evidência de que já o recebia anteriormente 

demanda a realização de prova pericial afastando a competência deste 

Juízo. Quanto aos demais adicionais em nenhum momento a parte 

Requerente evidencia que, de fato, recebeu tais verbas nos períodos 

indicados. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e 

II, do CPC, hei por ACOLHER a PRESCRIÇÃO e JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e 

art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011714-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EDILSON CUSTODIO 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se 

quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de VIGIA entrando em exercício na data de 

06/09/1994. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. 

Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está 

sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o 

requerido aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 

e nº 663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou 

exercício em 06/09/1994; por força do art. 17, §4º da Lei nº 568/1999 a 

partir da edição da referida Lei, 25/10/1999, lhe era devido o pagamento 

do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2%, passando 

a partir da alteração da Lei nº 663/2001 em 20/12/2001 a incidir o 

percentual de 2% cada ano subsequente, todavia já iniciando-se em 4%. 

Conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a 

promovente teve direito ao percebimento do referido adicional entre 

25/10/1999 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi ajuizada em 

18/10/2017 o que implica em considerar prescritas as verbas devidas até 

18/10/2012. Desta forma, infere-se que a promovente possui direito ao 

percebimento do adicional em questão entre o período de 18/10/2012 até 
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23/11/2012. Em observância ao disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 

entre outubro e novembro/2012 o promovente teve direito ao percentual de 

22% a título de adicional de antiguidade e merecimento eis que o 

percentual somente seria alterado para 24% a partir de 20/12/2012; 

contudo houve a revogação da legislação em momento anterior. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas 

em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento na 

razão e 22% entre outubro e novembro/2012 devidamente corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo 

o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação 

respeitando-se a prescrição quinquenal; c) DETERMINAR que a 

progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 

663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte 

Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte 

Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos índices e marcos 

corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já fixado pela 

Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos nº 

0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007040-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARLIS KILL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO VILALVA JUNIOR OAB - MT22818/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. SONIA 

MARLIS KILL DE LIMA ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM 

PEDIDO LIMINAR em face de MUNICÍPIO DE SINOP visando o percebimento 

da diferença em razão de erro na base de cálculo no pagamento do 

adicional de insalubridade e seus reflexos sobre o 13º salário. Em sua 

petição inicial aduz que desde 08/10/2012 exerce o cargo de AGENTE 

COMUNITÁRIA DE SAÚDE fazendo jus ao adicional de insalubridade 

reconhecido pela administração pública municipal. Contudo, este vem 

utilizando o salário-base do cargo como base de cálculo quando deveria 

utilizar a efetiva remuneração do servidor. Por seu turno a promovida 

impugnou o valor da causa, suscitou preliminar de prescrição e no mérito 

pela improcedência do adicional de insalubridade ante a ausência de prova 

a comprovar o contato habitual da promovente com agentes nocivos. A 

IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA não se sustenta em razão da 

ausência de fundamentos. Em sua defesa a promovida arguiu que o valor 

atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico almejado pela 

promovente. Contudo, não apontou qual seria tal divergência. Igualmente 

não assiste razão quanto à PRESCRIÇÃO. Em razão do disposto no art. 1º 

do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional é de 5 anos. E, tal prazo foi 

observado pela promovente ao ajuizar a presente demanda. Ressai dos 

autos que a promovente iniciou o exercício no serviço público em 

08/10/2012. Tendo ajuizado a presente demanda em 05/06/2017 e, em 

razão disto o valor cobrado a título de diferença devido pelo adicional de 

insalubridade limitou-se ao período de tempo compreendido entre 

outubro/2012 e junho/2017. Portanto, respeitado o prazo prescricional. 

Desta forma, REJEITO a IMPUGNAÇÃO ao VALOR da CAUSA e a 

PRESCRIÇÃO arguidas. Não havendo a arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Inicialmente cumpre consignar que ao presente caso concreto é aplicável 

a Lei Municipal nº 254/1993 que instituiu o REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DE SINOP/MT e respectivas alterações 

promovidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 e não a CLT. Os arts. 95 e 97 

da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei Municipal nº 

1.670/2012 dispõe: Art. 95 Os servidores que trabalham com habitualidade 

em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo. Art. 97 Os valores dos adicionais de 

insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue: I - para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes 

percentuais: (grifo nosso) Em sua defesa a promovida sustentou pela 

improcedência da demanda em razão de ausência de prova de condições 

insalubres. Todavia, em observância ao art. 373, inciso II do CPC, esta não 

trouxe aos autos nenhuma evidência de que a atividade da promovente 

era salubre ou que seu contato com produtos nocivos era ocasional ou 

que esta ainda não recebia o referido adicional. Neste sentido vide: 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE 

SINOP - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO POR SENTENÇA JUDICIAL - 1. APELO VOLUNTÁRIO - 1.1. 

ALEGADA EFICÁCIA LIMITADA DO DISPOSTO NO ART. 95, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL 254/1993 - ARGUMENTO REJEITADO - NORMA 

DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA - PRECEDENTES DESTA CORTE - 1.2. 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL E TESTEMUNHAL PARA AFERIÇÃO DO BENEFÍCIO - 

DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA DA SALUBRIDADE QUE INCUMBE 

AO MUNICÍPIO - 1.3. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - 

POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA APENAS PARCIAL DO APELANTE NA 

DEMANDA - 2. REEXAME NECESSÁRIO - 2.1. RELATIVIZAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ART. 475, § 2º, DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

490/STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA - 2.2. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL - 

VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS 

DO MUNICÍPIO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME 

NOS DEMAIS TERMOS, COM OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS. […]1.2. 

Incumbe ao ente municipal declinar especificamente as atividades 

exercidas pela zeladora entre as possíveis, com intuito de demonstrar que 

o suposto exercício laboral é ou era realizado em condições salubres. Não 

o fazendo, presumem-se verdadeiras as afirmações no sentido a exprimir 

o exercício de atividades em unidade de Pronto Atendimento Hospitalar 

(PA) e de Coleta de Transfusão (UCT), abrangendo higienização de 

banheiros com manipulação de soda cáustica, coleta de lixo hospitalar 

sem uso de EPI (equipamento de proteção individual) e ambiente de 

trabalho com a presença de pacientes portadores de doenças 

infectocontagiosas, que conduzem ao cabimento do benefício.[…] (N.U 

0000786-41.2008.8.11.0015, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2013, 

Publicado no DJE 15/08/2013 - grifo nosso). A causa de pedir delimitada 

na petição inicial é clara: a cobrança de diferenças no pagamento do 

adicional de insalubridade pago à promovente em razão da divergência da 

base de cálculo. O já citado art. 97, inciso I da Lei Municipal nº 254/1993 

determina que a base de cálculo do adicional de insalubridade será 

calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de 

vencimentos e não sobre a efetiva remuneração do servidor. Neste 

sentido é o entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

BASE DE CÁLCULO – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Conforme dispõe o artigo 97 da Lei 

do Município de Sinop nº 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para 

as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da 

referência inicial da tabela geral de vencimentos. (TJMT, Ap 53463/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DEDIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-7-2017, 

publicado no DJE 19-7-2017). Ao que se verifica não há qualquer 

antinomia entre os arts. 95 e 97 da Lei nº Lei Municipal nº 254/1993, isto 

porque, ao que se percebe a parte Autora tenta distorcer o sentido da 

fração “vencimento do cargo efetivo”. Nota-se que efetivo adjetiva o 

substantivo cargo e não o substantivo vencimento. Pela tese adotada pelo 

promovente este utiliza o termo “efetivo” como se ele estivesse vinculado 

ao vencimento implicando no sentido de quanto efetivamente o autor 

recebe. Porém, como destacado é assente no TJMT que esta não é a 
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interpretação correta, mas sim que efetivo tem relação com a natureza do 

cargo. Portanto, não pode este Juízo determinar a incidência do adicional 

sobre vencimento do cargo efetivo se existe lei específica municipal 

aplicável ao pedido que prevê como parâmetro o VALOR da REFERÊNCIA 

INICIAL da TABELA GERAL de VENCIMENTOS do Município, conforme 

artigo 6º da Lei Municipal nº 1.670/2012, mesmo porque o artigo 5º da 

referida legislação disciplina, genericamente, “a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo”, ou seja, pode tanto referir-se ao adicional 

de insalubridade quanto periculosidade, eis que inserido na “Subseção V - 

Do Adicional Por Atividade Insalubre ou Perigosa”, de maneira que apenas 

verifica-se a especificação do adicional (de insalubridade, portanto) no 

artigo subsequente (artigo 6º). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar a parte promovente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002259-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA TAVARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ANDRESSA TAVARES 

SILVA em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de PROF. 2º GRAU C/ MAGISTÉRIO, 20h, 

Referência QC–006 entrando em exercício na data de 12/06/1998. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. Ainda 

sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada 

aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso 

público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo 

exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está sendo 

repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Narra a promovente que ajuizou ação 

pretérita no qual lhe foi garantido o direito a percepção do referido 

adicional entre 07/01/2007 a 07/01/2010, bem como o seu enquadramento 

na referência do inciso IX do art. 8º da Lei nº 568/1999 no coeficiente 

0,18. Em sede de contestação o requerido aduziu prescrição e 

inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. A prejudicial de 

mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial acolhimento. Sobre o tema o art. 

1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Ressai dos 

autos que a promovente ajuizou a presente demanda em 24/11/2016 

pretendendo receber os valores a título de adicional de antiguidade e 

merecimento não contemplados no processo anterior a partir de 

junho/2010. Contudo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal acima 

fixado, verifica-se que a pretensão autoral limitar-se-á nas verbas devidas 

a partir de novembro/2011. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente terá direito ao percebimento do 

referido adicional entre 24/11/2011 e 23/11/2012. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas 

em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento na 

razão de 20% entre novembro/2011 e junho/2012 e 22% entre julho e 

novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da 

caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se 

a prescrição quinquenal; c) DETERMINAR que a progressão funcional, na 

forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se 

reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; Em eventual 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte Requerente providenciar os 

cálculos utilizando-se dos índices e marcos corretos por tratar-se de mero 

cálculo aritmético conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a 

exemplo nos autos nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004234-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por LURDES MARIA DE OLIVEIRA em 
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face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeado para o 

quadro efetivo no cargo de ZELADORA entrando em exercício na data de 

11/03/2004. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício. 

Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, 

aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por 

concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está 

sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o 

requerido aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 

e nº 663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, a promovente entrou 

exercício em 11/03/2004; assim, a partir de 11/03/2005 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 11/03/2005 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 17/04/2018 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 17/04/2013. Considerando que a 

percepção do referido adicional de antiguidade e merecimento foi 

revogado em 23/11/2012 eventuais verbas devidas à promovente 

encontram-se prescritas. Desta forma, a pretensão autoral não comporta 

acolhimento em razão do imperioso reconhecimento da PRESCRIÇÃO das 

pretensões contra a Fazenda Pública. Isto posto, com resolução de mérito, 

a teor do art. 487, inciso II, do CPC, hei por ACOLHER a PRESCRIÇÃO 

suscitada e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014828-92.2019.8.11.0015

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)

JESSICA DANIELI GELINSKY ALBRINH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. VAGNER 

ROBERTO MANARIN ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO em face de MAURO REBEQUE JUNIOR e JESSICA 

DANIELI GELINSKY ALBRINH. Narra a petição inicial que no dia 17/04/2019 

teve sua preferencial desrespeitada pelo veículo dos promovidos 

ocasionando os danos materiais reproduzidos nos recibos de ids nº 

26674903, 26674904, 26674905, 26674906, 26674907 e 26674908. Os 

promovidos foram regularmente citados (ids nº 27438947 e 28157490). O 

promovido MAURO REBEQUE JUNIOR não compareceu na audiência de 

conciliação (id nº 28772910) nem ofertou contestação no prazo legal. A 

promovida JESSICA DANIELI GELINSKY ALBRINH compareceu aduzindo 

que efetuou a venda do veículo ao primeiro promovido, porém não se 

efetivou a transferência administrativa do bem por não conseguir 

localizá-lo; porém, não ofertou defesa no prazo legal. DECRETO a 

REVELIA dos promovidos com fulcro no art. 20 da Lei nº 9.099/1995 em 

relação ao primeiro promovido, MAURO REBEQUE JUNIOR e art. 344 do 

CPC quanto a segunda promovida, JESSICA DANIELI GELINSKY ALBRINH. 

A prova documental colhida nos autos é suficiente para embasar a versão 

narrada pelo promovente. Quanto a alegada venda do veículo da segunda 

ré para o primeiro réu não há nos autos nenhum indício probatório mínimo 

sendo que tal dever era dos promovidos conforme art. 373, inciso II do 

CPC. Presumida a culpa dos promovidos em razão da REVELIA impõe-se a 

esta o ônus em ressarcir o prejuízo material causado à parte Requerente. 

Contudo, no que tange ao dano moral este não se vislumbra. É firme o 

entendimento do E. TJMT no sentido de inexistir danos morais em acidente 

de trânsito quanto não ocorra lesão corporal à vítima. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – COLISÃO EM BARREIRA DE CONCRETO – SINALIZAÇÃO 

INSUFICIENTE NA VIA – MOTORISTA DE ÔNIBUS – LUCROS CESSANTES – 

VEPICULO SUBSTITUÍDO DURANTE O CONSERTO – AUSÊNCIA DE PROVA 

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ABALO À 

CREDIBILIDADE E INTIMIDADE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE LESÕES 

CAUSADAS PELO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. […] 2. O dano moral em razão de acidente de trânsito não é 

presumido, sendo necessária a efetiva demonstração de abalo relevante à 

esfera personalíssima ou credibilidade da vítima, mormente quando esta 

não demonstra qualquer adversidade extraordinária suportada em 

decorrência da colisão. (TJMT, Ap 3286/2018, Desa. Serly Marcondes 

Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018 - grifo nosso). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para 

CONDENAR, solidariamente os promovidos, em pagarem a importância de 

R$ 6.483,00 devidamente corrigida pelo INPC a partir da data do sinistro e 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da data da última 

citação a título de DANOS MATERIAIS. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 333 de 545



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON CITADELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ELTON 

CITADELLA move AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO. A presente lide versa sobre os 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno sobre a remuneração 

do servidor estadual. Em sua contestação o promovido suscitou preliminar 

de ilegitimidade passiva quanto aos débitos posteriores a 2015 em razão 

da criação do MTPREV, impugnou a justiça gratuita e no mérito pela 

improcedência da demanda ante a possibilidade de cada Estado em 

legislar sobre o RPPS. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA deve 

ser acolhida somente para isentar o promovido, ESTADO DE MATO 

GROSSO, quanto aos descontos previdenciários posteriores a 

janeiro/2015 em razão da edição da Lei Complementar Estadual nº 560 de 

30/12/2014 que criou o MT PREV, entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Conforme cálculo de id nº 28393102 verifica-se que a causa 

de pedir do presente feito delimita-se a alegados descontos indevidos 

entre dezembro/2014 e janeiro/2020. Quanto aos valores descontados em 

dezembro/2014, R$ 82,70, forçoso o reconhecimento da prescrição 

quinquenal em observância ao art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe 

que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De outro modo, os 

descontos ocorridos em janeiro/2015 são de responsabilidade do Estado 

de Mato Grosso, ora requerido, conforme reconhecido na contestação, 

motivo pelo qual é devida a restituição da importância de R$ 71,63. A 

causa de pedir dos autos trata-se de matéria constitucional decidida nos 

autos do RE 593.068/SC com repercussão geral reconhecida e, no qual 

restou fixada a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade. Nesse sentido: Direito previdenciário. 

Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos 

Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias 

sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime 

previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 

normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores 

sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. 

A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição 

previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 

“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as 

verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão 

contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição 

previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo 

ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade 

para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do 

tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão 

geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso 

extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. 

(STF, RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). 

hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial para CONDENAR a promovida em ABSTER-SE de efetuar descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno sobre a remuneração do 

promovente, bem como restituir, na forma simples, a importância de R$ 

71,63 referente ao período de janeiro/2015; quanto ao pedido referente a 

dezembro/2014 conheço da ocorrência da PRESCRIÇÃO e quanto aos 

pedidos atinentes aos descontos entre fevereiro/2015 e janeiro/2020, 

ACOLHO a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA julgando, estes 

pedidos, extintos sem resolução do mérito. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014688-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DANTAS MONTENEGRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DE OLIVEIRA DELFINO OAB - PB13492 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

HERMANO GONCALVES DE ARAUJO ajuizou AÇÃO AUTÔNOMA DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em face de LUCIANE DANTAS 

MONTENEGRO. Devidamente citada a promovida não compareceu na 

audiência de conciliação. Entretanto inviável a DECRETAÇÃO da REVELIA 

desta porque este Juízo é INCOMPETENTE para apreciar o pedido supra. A 

demanda proposta pelo promovente padece de competência territorial e 

em razão da matéria. Quanto a primeira prescreve o art. 4º da Lei nº 

9.099/1995 que fixa precipuamente o domicílio do réu para a propositura 

das demandas. 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; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo (grifo nosso). Considerando que não 

há uma obrigação propriamente a ser satisfeita eis que não foi firmado 

pelas partes qualquer negócio jurídico que estabelecesse tal dever, bem 

como não foi postulada a reparação de danos permanece hígido como 

foro competente para a presente demanda o domicílio da promovida, qual 

seja, João Pessoa/PB. Frisa-se que, em se tratando de competência 

territorial esta pode ser conhecida de ofício nos termos do Enunciado 89 

do FONAJE: A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis. Contudo, ainda que não fosse o 

caso, o presente feito padece de vício quanto a competência material. 

Conforme suscitado pela promovida, o promovente ajuízo ação autônoma 

de exibição de documentos que possui rito próprio incompatível com o rito 

célere dos Juizados Especiais. Neste sentido destaca-se: JUIZADO 

ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÂO FINANCEIRA. CARTÃO DE 

CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS. LEI 

12.007/19. EXTRATO CONSOLIDADO E DISCRIMINADO. RESOLUÇÃO 

3919/2010 DO BACEN. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Pretende o Autor sejam emitidos e encaminhados 

à sua residência a declaração de quitação anual de débitos dos anos 

2008 à 2012, conforme art. 1º da Lei 12.007/09, assim como o extrato 

consolidado e discriminado do cartão de crédito, mês a mês, referente às 

tarifas, juros, encargos, multas e demais despesas entre os períodos de 

2010 a 2012, amparado pelo art. 39 da Resolução 3919/2010 do BACEN. 

2. Conquanto alegue se tratar de obrigação de fazer, o que pretende, na 

verdade, é a exibição dos referidos documentos. Patente, portanto, a 

incompetência dos Juizados Especiais, porquanto é incabível, nesse 
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sistema, a exibição de documentos como pretensão autônoma de 

procedimento especial. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 

Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da causa. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 

9.099/95. (TJDF - RINOM: 07400424020178070016, Relator: SONÍRIA 

ROCHA CAMPOS D´ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, Data de Publicação: 03/10/2018). RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora 

obter a exibição de documentos. 2. Sentença de extinção mantida por 

seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei 

9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - RINOM: 

00406408820198219000, Relator: VOLNEI DOS SANTOS COELHO, TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA, Data de Publicação: 18/12/2019). A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 ante a 

INCOMPETÊNCIA de JUÍZO para o processamento da ação eis que dotada 

de rito especial. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas 

e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROMERA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ALINE ROMERA 

FONTES em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de PROF. COM LICEN. PLENA EM 

PADAGOGIA, 40h, Referência CE–20-4 entrando em exercício na data de 

01/08/2005. Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 

2% por antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício, 

nem os reflexos deste sobre as férias e 13º salário. Ainda sustentou que 

a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores 

públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo 

o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao 

promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Regularmente citado o promovido deixou de apresentar 

contestação no prazo legal, conforme certificado no id nº 10725137. 

Portanto, DECRETO a REVELIA deste, nos termos do art. 344 do CPC; 

contudo, deixo de aplicar os seus efeitos em observância o inciso I do art. 

345 do CPC. Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que 

este seria incorporado aos proventos do servidor público municipal após 

um ano do efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o 

promovente entrou exercício em 01/08/2005; assim, a partir de 01/08/2006 

lhe era devido o pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na 

proporção de 2% a cada ano subsequente. Contudo, tais dispositivos 

foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. 

Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido adicional 

entre 01/08/2006 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi ajuizada 

em 17/10/2016 o que implica em considerar prescritas as verbas devidas 

até 15/10/2011. Desta forma, infere-se que a promovente possui direito ao 

percebimento do adicional em questão entre o período de 15/10/2011 até 

23/11/2012. Em observância ao disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 

entre outubro/2011 e agosto/2012 incidirá o coeficiente de 0,12 e, entre 

setembro e novembro/2012 fez jus ao percebimento do coeficiente de 

0,14. Por fim, quanto aos reflexos é sabido que, demonstrada a 

habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 

13° salário, por não poderem ser considerados como acréscimos, até 

porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos 

em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. No caso em 

concreto, o Promovente regularmente percebeu o adicional de 

insalubridade e horas extras ao logo do período laboral; contudo, tais 

verbas não foram consideradas em algumas ocasiões. Logo, procedente 

a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 13° salário não 

pagos integralmente. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte Requerente à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 

da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no pagamento das 

diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por 

antiguidade e merecimento na razão entre outubro/2011 e novembro/2012 

devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a 

partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal; c) 

RECONHECER o direito da Promovente quanto aos REFLEXOS do adicional 

de antiguidade e merecimento sobre as frações do 13 salários dos anos 

de 2012 e 2013; d) DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da 

alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, 

seja incorporada no salário da parte Requerente; Em eventual 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a parte Requerente providenciar os 

cálculos utilizando-se dos índices e marcos corretos por tratar-se de mero 

cálculo aritmético conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a 

exemplo nos autos nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a 

promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002332-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0017114A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARCELO GAVA em 

face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado para o 

quadro efetivo no cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO, Referência 

CE-13 entrando em exercício na data de 21/11/2003. Contudo, durante o 
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período laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e 

merecimento para cada ano de efetivo exercício. Sustentou que não 

recebeu os reflexos do adicional de insalubridade e das horas-extras 

sobre o décimo-terceiro salário. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, 

que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao promovente 

apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão 

funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de 

serviço. Em sede de contestação o requerido aduziu prescrição e 

inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. A prejudicial de 

mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial acolhimento. Sobre o tema o art. 

1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Extrai-se da 

legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos 

proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício 

da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou exercício em 

21/11/2003; assim, a partir de 21/11/2004 lhe era devido o pagamento do 

adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano 

subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 

23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido 

adicional entre 21/11/2004 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi 

ajuizada em 26/11/2016 o que implica em considerar prescritas as verbas 

devidas até 26/11/2011. Desta forma, infere-se que a promovente possui 

direito ao percebimento do adicional em questão entre o período de 

26/11/2011 até 23/11/2012. Em observância ao disposto no art. 8º da Lei 

nº 568/1999 entre novembro/2011 e novembro/2012 o promovente teve 

direito ao percentual de 16% a título de adicional de antiguidade e 

merecimento. Por fim, quanto aos reflexos é sabido que, demonstrada a 

habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 

13° salário, por não poderem ser considerados como acréscimos, até 

porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos 

em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88. No caso em 

concreto, o Promovente regularmente percebeu o adicional de 

insalubridade e horas extras ao logo do período laboral; contudo, tais 

verbas não foram consideradas em algumas ocasiões. Logo, procedente 

a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 13° salário não 

pagos integralmente. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte Requerente à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 

da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no pagamento das 

diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por 

antiguidade e merecimento entre novembro/2011 e novembro/2012 

devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a 

partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal; c) 

DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita 

pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no 

salário da parte Requerente; d) RECONHECER o direito da Promovente 

quanto à INCIDÊNCIA dos adicionais de insalubridade e das horas-extras 

sobre o 13º salário respeitando-se o prazo prescricional quinquenal entre 

26/11/2011 e 26/11/2016. Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

deverá a parte Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos 

índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético 

conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos 

nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004951-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por IVONE SIMPLICIO DE 

OLIVEIRA em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de OPERÁRIO BRAÇAL, Referência CE-04 

entrando em exercício na data de 02/09/2003. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício, nem os reflexos do adicional supra, das 

horas-extras e do auxílio alimentação sobre o 13º salário referente a 

2013. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano 

de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), não está 

sendo repassada ao promovente apesar desta fazer jus ao recebimento 

de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade 

vertical e adicional por tempo de serviço. Em sede de contestação o 

requerido aduziu prescrição e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 

e nº 663/2001. A prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial 

acolhimento. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 
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formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria 

incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do 

efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou 

exercício em 02/09/2003; assim, a partir de 02/09/2004 lhe era devido o 

pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% 

a cada ano subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, 

tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 

em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do 

referido adicional entre 02/09/2004 e 23/11/2012. Todavia a presente 

demanda foi ajuizada em 14/04/2017 o que implica em considerar 

prescritas as verbas devidas até 14/04/2012. Desta forma, infere-se que 

a promovente possui direito ao percebimento do adicional em questão 

entre o período de 14/04/2012 até 23/11/2012. Em observância ao 

disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 de abri a setembro de 2012 o 

promovente tem direito a perceber o adicional de antiguidade e 

merecimento no coeficiente de 0,16 e, entre outubro e novembro/2012 

este coeficiente será de 0,18. Por fim, quanto aos reflexos é sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário, por não poderem ser considerados como 

acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. No caso em concreto, o Promovente regularmente percebeu o 

adicional de insalubridade e horas extras ao logo do período laboral; 

contudo, tais verbas não foram consideradas em algumas ocasiões. Logo, 

procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 13° 

salário não pagos integralmente. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte 

Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos 

termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no 

pagamento das diferenças salariais devidas em razão da implementação 

do adicional por antiguidade e merecimento na razão entre abril e 

novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da 

caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se 

a prescrição quinquenal; c) RECONHECER o direito da Promovente quanto 

aos REFLEXOS do adicional de antiguidade e merecimento, horas-extras e 

auxílio alimentação sobre o 13º salários do ano de 2013; d) DETERMINAR 

que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei 

Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da 

parte Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a 

parte Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos índices e 

marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já 

fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos nº 

0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT14074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

DJANNAIRA KLEGIN DE ABREU moveu AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA 

ANTECIPADA em face de ITAU UNIBANCO S.A. O cerne da demanda visa 

averiguar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário em 

efetuar a devolução de cheques pela alínea 21 porém compensa-los na 

conta bancária do cliente. Ressai dos autos que a promovente emitiu os 

cheques nº 000007 e 000008, cada um no valor de R$ 591,55 e 

vencimento, respectivamente para 15/08/2019 e 15/09/2019. Os títulos de 

crédito foram apresentados junto à Cooperativa SICREDI e compensados 

pela instituição financeira promovida conforme extratos bancários (ids nº 

27799070 e 27799071). Informação esta confirmada pela promovida no id 

nº 28950793, p. 10-11. De outro modo, referidos títulos, foram devolvidos 

pela Cooperativa SICREDI, respectivamente, em 16/08/2019 e 17/09/2019 

pela alínea 21, cheque sustado ou revogado conforme id nº 27799067. Em 

sede de contestação a promovida imputou responsabilidade exclusiva do 

terceiro Cooperativa SICREDI, no caso banco acolhedor dos títulos. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. ´ A falha na prestação do serviço é 

incontroversa ante a prova documental a demonstrar que os títulos de 

crédito em questão foram regularmente compensados pelo banco réu 

respectivamente em 15/08/2019 e 16/09/2019, porém, respectivamente em 

16/08/2019 e 17/09/2019 o banco acolhedor, SICREDI efetuou a devolução 

dos títulos pela alínea 21 – cheque sustado ou revogado. Contudo, se 

estando diante de uma relação de consumo, conforme estabelece a 

Súmula 297, STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ao qual 

prescreve a responsabilidade solidária dos fornecedores em seu art. 7º, 

parágrafo único, art. 18 e art. 25, §1º. Inclusive este é o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. CHEQUE DEVOLVIDO PELA ALÍNEA 37. ENVIO DE 

INFORMAÇÕES ERRADAS PELO BANCO ACOLHEDOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTS.7, § ÚNICO, 18 E 25, §1º DO CDC. 

DESNECESSIDADE DE INTEVENÇÃO DE TERCEIRO. ART. 275 DO CÓDIGO 

CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM 

R$3000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO EIS QUE AQUÉM DOS 

PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECURSO 

PARA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

P R E C E D E N T E S :  0 0 0 4 8 0 9 - 1 9 . 2 0 1 3 . 8 . 1 6 . 0 0 1 4 / 0 ,  0 0 0 0 9 7 9 - 

13.2013.8.16 .0154/0 .  (TJPR -  2ª  Turma Recursa l  - 

0077970-28.2014.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz James Hamilton de 

Oliveira Macedo - J. 16.02.2016 - grifo nosso). Inclusive, em caso análogo 

já decidiu: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. COMPENSAÇÃO 

ELETRÔNICA. PROCEDIMENTO DE TRUNCAGEM. CHEQUE EMITIDO 

(SACADO CONTRA) O ITAÚ E DEPOSITADO NA CEF. CHEQUE 

DEVIDAMENTE COMPENSADO, MAS DEVOLVIDO PELA ALÍNEA 37 

(APRESENTAÇÃO INDEVIDA - REGISTRO INCONSISTENTE). CHEQUE 

DEVOLVIDO PELO PRÓPRIO ITAÚ (RECORRENTE). O MOTIVO DA 

DEVOLUÇÃO INVOCADO PELO. RECORRENTE DIZ RESPEITO À 

TRANSMISSÃO INCORRETA DOS DADOS DO CHEQUE PELA CEF AO 

ITAÚ. RECORRENTE ITAÚ QUE NÃO PROVA O ALEGADO. DEVOLUÇÃO 

ASSIM INDEVIDA DA CÁRTULA. APLICAÇÃO TAMBÉM DA 
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVALÊNCIA DA REGRA DA 

SOLIDARIEDADE DO CDC SOBE CIRCULAR 3532 DO BANCO CENTRAL. 

PRECEDENTE DO TJMG. CONDENAÇÃO DO ITAÚ QUE SE MANTÉM. DANO 

MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 388 DO STJ. Recurso 

conhecido e desprovido. resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de 

votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do voto. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0004809-19.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Sigurd Roberto Bengtsson 

- - J. 14.10.2013 - grifo nosso). Portanto, independentemente de culpa é 

possível a responsabilização da instituição financeira requerida enquanto 

integrante da cadeia de fornecimento e que, mediante ação de regresso, 

poderia acionar o banco acolhedor SICREDI. No presente feito o dano 

moral pleiteado decorre da evidenciada falha na prestação do serviço que 

atribuiu à promovente a pecha de inadimplente. Contudo, na fixação dos 

danos morais é de se observar a ausência de comprovação de prejuízos 

maiores que a cobrança de juros. Com a petição inicial a promovente 

juntou memórias de cálculo (id nº 27799072) que evidenciam a correção 

monetária e incidência de juros decorrentes do inadimplemento dos 

cheques em questão. Prossegue trazendo Carta de Reajuste (id nº 

27799074) que, ao contrário do que intenta, apesar de constar o nome da 

autora, é redigida de forma genérica e direcionada a todo o corpo discente 

da faculdade comunicado os reajustes e percentuais de desconto para o 

ano letivo de 2020. Tal documento por si só não permite inferir que a 

promovente tenha perdido qualquer benefício em seu desconto. É sabido 

que a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

“quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 

de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo 

ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa, mas também não pode ser inexpressivo a 

ponto de tornar-se insignificante. Pelo acima arrazoado, soa proporcional 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00 valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. Por fim, o pedido de astreintes de id nº 29552130 não 

comporta acolhimento. Em se tratando de obrigação de pagar quantia a 

correção monetária e incidência de juros moratórios já possuíram tal 

finalidade. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA no id nº 

27845673 consistente na devolução da importância de R$ 1.226,39 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da citação, bem como CONDENAR a 

requerida no pagamento da importância de R$ 5.000,00 devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, 

STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015030-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FACCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

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. PEDRO FACCIN 

ajuizou a presente demanda em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visando a desconstituição do débito a 

ele imputado a título de recuperação de consumo. Ressai dos autos que, 

em 27/06/2019 (id nº 27037218) houve vistoria na unidade consumidora 

do promovente com posterior procedimento de recuperação de consumo 

(id nº 27037218) sob o argumento de medidor com tampa 

perfurada/quebrada. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA não prospera, pois ao presente caso não se mostra 

necessária a realização de perícia. A controvérsia da presente demanda 

restringe-se ao correto funcionamento do medidor de energia da unidade 

consumidora e não às instalações da parte Requerente. Desta forma, 

REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, não havendo outras preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. Em sede de 

contestação a parte Requerida trouxe aos autos Laudo do IPEM-MT (id nº 

29170579) com a seguinte conclusão: “O medidor não está funcionando 

de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O 

medidor encontra-se com display danificado/desacoplado”. Tal conclusão 

não guarda correlação com o argumento inicial de que a aferição a menor 

no consumo se deu em razão da base violada do medidor. Aliás, tal 

premissa é adotada ao logo de todo o TOI. Quer seja por um, quer seja por 

outro motivo, era ônus da parte Requerida demonstrar qual a correlação 

entre a base violada e o funcionamento de forma irregular ou mesmo em 

que o display desconectado contribuiria para a deficiência na medição do 

consumo; isto porque o laudo técnico supra em nenhum momento atribuiu, 

sobretudo ao Requerente, intervenção humana a produzir a anomalia que 

ensejou no erro de aferição. Somente é lícita a cobrança do consumidor 

quando a concessionária demonstra que este foi o efetivo autor da 

irregularidade: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO DO FATURAMENTO – COBRANÇA 

– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE 

EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA SUSPENSÃO – LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO 

INMETRO – VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU 

FRAUDE NO RELÓGIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA 

– INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA 

– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO 

– ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC – TERMO INICIAL – DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia 

elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, 

reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) O art. 

167, III da Resolução nº 414/2010 estabelece a responsabilidade do 

consumidor pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao 

sistema elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos 

termos do parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a 

parte Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

Em que pese os argumentos expostos pela parte Requerida não há prova 

apta a amparar os valores cobrados ou imputar a parte Requerente como 

a autora das alegada anomalia, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência da parte Requerente. O procedimento 

administrativo adotado pela promovida não observou o devido processo 

legal carecendo de objetividade e clareza em suas informações. A título de 

exemplo, no id nº 27037218, p. 4, contém resposta ao recurso 

administrativo interposto pelo promovente do qual se destaca o seguinte 
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trecho: “Diante a solicitação de aferição, foi concluído pelo laudo pericial 

nº 7085/2019 que o mesmo encontrava-se com xxxxxxxxxxxxxx. O 

reflexo desta anormalidade impactou diretamente no consumo, 

provocando o faturamento a menor da energia elétrica consumida tendo 

um erro percentual de -44,04%.” Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo promovente para DECLARAR a INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS de R$ 7.844,77 e CONFIRMANDO-SE a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 27049896. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por WALDIR SOARES em 

face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado para o 

quadro efetivo no cargo de OPERÁRIO BRAÇAL, Referência CE-04 

entrando em exercício na data de 06/07/2006. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício, nem os reflexos das horas-extras, 

adicional de insalubridade e de férias sobre o 13º salário. Ainda sustentou 

que a Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, 

conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base 

de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, 

até ao máximo de setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao 

promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Regularmente citado o promovido deixou de apresentar 

contestação no prazo legal, conforme certificado no id nº 14700412. 

Portanto, DECRETO a REVELIA deste, nos termos do art. 344 do CPC; 

contudo, deixo de aplicar os seus efeitos em observância o inciso I do art. 

345 do CPC. Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que 

este seria incorporado aos proventos do servidor público municipal após 

um ano do efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o 

promovente entrou exercício em 06/07/2006; assim, a partir de 06/07/2007 

lhe era devido o pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na 

proporção de 2% a cada ano subsequente. Conforme destacado na 

defesa da Requerida, tais dispositivos foram revogados expressamente 

pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao 

percebimento do referido adicional entre 06/07/2007 e 23/11/2012. Todavia 

a presente demanda foi ajuizada em 17/10/2016 o que implica em 

considerar prescritas as verbas devidas até 17/10/2011. Desta forma, 

infere-se que a promovente possui direito ao percebimento do adicional em 

questão entre o período de 17/10/2011 até 23/11/2012. Em observância ao 

disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 de outubro/2011 a julho/2012 o 

promovente tem direito a perceber o adicional de antiguidade e 

merecimento no coeficiente de 0,10 e, entre agosto e novembro/2012 este 

coeficiente será de 0,12. Por fim, quanto aos reflexos é sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário, por não poderem ser considerados como 

acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. No caso em concreto, o Promovente regularmente percebeu o 

adicional de insalubridade e horas extras ao logo do período laboral; 

contudo, tais verbas não foram consideradas em algumas ocasiões. Logo, 

procedente a pretensão da parte Autora quanto à incidência sobre o 13° 

salário não pagos integralmente. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte 

Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos 

termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no 

pagamento das diferenças salariais devidas em razão da implementação 

do adicional por antiguidade e merecimento na razão entre outubro/2011 e 

novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da 

caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se 

a prescrição quinquenal; c) RECONHECER o direito do Promovente quanto 

aos REFLEXOS do adicional de insalubridade sobre os 13º salários dos 

anos de 2011, 2012, 2013 e 2014; d) RECONHECER o direito do 

Promovente quanto aos REFLEXOS das horas-extras sobre os 13º 

salários dos anos de 2011 e 2013 e sobre as férias de 2012 e 2013; e) 

DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita 

pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no 

salário da parte Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

deverá a parte Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos 

índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético 

conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos 

nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011467-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PIGOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

JOSE PIGOSSO em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento, bem como a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito. Em sua petição inicial sustenta que foi aprovado em 

concurso público e nomeado para o quadro efetivo no cargo de 

OPERADOR DE SERVIÇOS GERAIS “JARDINEIRO”, Referência NM-19 

entrando em exercício na data de 13/05/1994. Ainda sustentou que a Lei 

nº 663/2001, que alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores 

públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo 

o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao 

promovente apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Em sede de contestação o requerido aduziu prescrição 

e inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. DO 

ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO Extrai-se da legislação de 
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base do adicional pretendido que este seria incorporado aos proventos do 

servidor público municipal após um ano do efetivo exercício da atividade. 

Todavia, aos que já possuíssem o prazo mínimo de um ano quando da 

entrada em vigor da Lei nº 568/1999 os efeitos seriam imediatos, conforme 

art. 17, §4º. No caso em concreto, a partir de 25/10/1999 o promovente 

fez jus ao percebimento do adicional em questão na proporção de 2% e, a 

partir de 20/12/2001 passou a possuir o direito ao percebimento do aludido 

adicional sob o coeficiente de 4% acrescido de 2% para cada ano 

subsequente em razão das alterações trazidas pela Lei nº 663/2001. 

Conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a 

promovente teve direito ao percebimento do referido adicional entre 

25/10/1999 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi ajuizada em 

06/10/2017 o que implica em considerar prescritas as verbas devidas até 

06/10/2012. Desta forma, infere-se que a promovente possui direito ao 

percebimento do adicional em questão entre o período de 06/10/2012 até 

23/11/2012. Em observância ao disposto no art. 8º da Lei nº 568/1999 de 

outubro e novembro/2011 o promovente tem direito a perceber o adicional 

de antiguidade e merecimento no coeficiente de 0,24. DA PRESCRIÇÃO DA 

URV Em 26/09/2013, o plenário do STF, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário nº 561836/RN, fixando como marco final 

para a percepção da URV quando o cargo do agente público passar por 

uma reestruturação remuneratória. Ocorre que em 21 de dezembro de 

2011, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 reestruturou o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos deste Município. 

Portanto, até referida data haverá a incidência da incorporação dos 

11,98% ou do índice obtido em cada caso. Após a reestruturação da 

carreira não há que se falar na incidência do reajuste de 11,98%, pois a 

defasagem na conversão da URV para o Real foi sanada com a 

reestruturação da carreira. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe 

que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Todavia, no acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº 561836/RN, 

com repercussão geral, fixou-se o entendimento de que o prazo 

prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994 

iniciar-se-á a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. No 

caso da Comarca de Sinop/MT referida reestruturação iniciou-se com a 

edição da Lei Municipal nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011. A presente 

demanda foi ajuizada originalmente em 06/10/2017, após o prazo 

quinquenal considerando-se a edição da Lei Municipal nº 1.604/ 2011. Isto 

posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) 

RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei nº 568/1999; b) 

CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas 

em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento na 

razão do coeficiente de 0,24 entre outubro e novembro/2012 devidamente 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros 

moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da 

data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal; c) DETERMINAR 

que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei 

Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da 

parte Requerente; Quanto a pretensão autoral de percebimento da URV, 

ACOLHO a PRESCRIÇÃO para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão 

autoral conforme art. 487, inciso II do CPC. Em eventual CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, deverá a parte Requerente providenciar os cálculos 

utilizando-se dos índices e marcos corretos por tratar-se de mero cálculo 

aritmético conforme já fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo 

nos autos nº 0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida 

ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009219-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BONFANTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E DA PAZ CABRAL - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

BONFANTI ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP moveu AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO em face de E DA PAZ CABRAL – ME 

objetivando o pagamento do cheque nº 000031 da conta corrente nº 

015944, agência nº 2558, Banco Bradesco, de titularidade do promovido, 

no valor original de R$ 4.000,00 com vencimento em 20/10/2017 (id nº 

21580787). Devidamente citado via AR (id nº 27889227), o promovido não 

compareceu à audiência de conciliação, conforme verifica-se do termo 

anexo ao id nº 28423449. Não comparecendo a parte Requerida à 

audiência de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 

da Lei nº 9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentou 

defesa, é imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 

da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A 

REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. A 

parte Requerente demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

conforme documentação carreada com a petição inicial servindo o título 

como documento hábil a fazer prova do crédito que possui em desfavor 

ao promovido. Contudo, a memória de cálculo apresentada (id nº 

21581092) inclui multa de 2% a qual não consta pactuada quer seja no 

título de crédito quer seja em instrumento aditivo. Nestas circunstâncias 

tem-se por indevida a inclusão de quaisquer adicionais além dos 

expressamente pactuados. Diante do expostos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para CONDENAR o promovido no pagamento do valor 

original de R$ 4.000,00 devidamente corrigido pelo INPC e incidência de 

juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de 

vencimento do título, 20/10/2017 sendo indevida a inserção, neste 

momento de quaisquer outros adicionais. Deixo de condenar a promovida 
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ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015014-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO VIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIEIRA & PIZZOLI VIEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. MARCOS 

FERNANDO VIEIRA DA ROCHA moveu AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

C/C REPARAÇÃO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS em face de VIEIRA & 

PIZZOLI VIEIRA LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

existência de danos morais em decorrência de alegado protesto indevido. 

Ressai dos autos que o promovente era devedor da importância de R$ 

629,35 vencido em 04/11/2019 (id nº 29160065) o qual foi adimplido em 

14/11/2019 (id nº 26975251). Todavia em 18/11/2019 houve a efetivação 

do protesto após intimação do promovente via Edital em 12/11/2019 (id nº 

26975257). Em sua contestação a promovida sustenta que a 

apresentação do título para protesto se deu de forma indevida pela 

Cooperativa SICREDI eis que o pagamento foi recebido em 14/11/2019 e o 

cancelamento do apontamento efetivado em 19/11/2019 em razão do 

feriado (id nº 29160074). Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Em se 

tratando de relação de consumo, patente a hipossuficiência do 

consumidor, a promovida é mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Portanto, incumbia à 

promovida demonstrar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II do CPC. Pela linha cronológica anteriormente apresentada 

tem-se que, inicialmente, o protesto do título era válido em razão da 

inequívoca inadimplência do promovente, todavia, antes de lavrado o 

protesto ocorreu a quitação do débito tornado o protesto indevido. Antes 

de adentrar-se ao mérito cabe tecer algumas considerações sobre o 

procedimento para protesto de títulos o qual é regulamentado pela Lei nº 

9.492/1997. O protesto inicia-se com a apresentação do título no 

Tabelionato de protesto (art. 8º da referida) que deverá ser registrado em 

até 3 dias (art. 12) sendo expedida a intimação ao devedor (art. 14). Nos 

termos do art. 20 ocorrerá efetivamente o protesto quando escoado o 

prazo previsto no art. 12. Portanto, o protesto não ato que ocorre 

automaticamente depende, portanto, da intimação do devedor e do 

decurso do prazo previsto no art. 12. Como destacado, ainda que o 

protesto, no momento do protocolo, seja regular em razão da inadimplência 

do devedor, havendo a quitação do débito antes do efetivo protesto este 

tornar-se-á indevido. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DUPLICATA 

MERCANTIL. Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação 

improcedente. Títulos pagos com ligeiro atraso, junto ao banco cobrador, 

que também recebeu os correspondentes encargos moratórios. Ato 

realizado depois de apontadas as duplicatas a protesto, mas antes da 

lavratura do ato notarial e ainda no prazo para o pagamento. Cenário 

diante do qual acertado seria que o cobrador recusasse o recebimento e 

orientasse o sacado a realizar o pagamento diretamente no tabelionato de 

protesto ou, por outra, aceitando o pagamento, providenciasse a imediata 

baixa dos títulos. Recebimento, sem ressalvas, levando o sacado a 

acreditar que os protestos não seriam realizados. Consequente falha nos 

serviços da instituição financeira, que, presumivelmente, agia na qualidade 

de mandatária da sacadora. Fato acarretando a responsabilidade civil da 

ré, sem embargo do direito de regresso dela em face do banco. Dano 

moral presumido em hipóteses tais. […] (TJSP - AC: 

10314041120178260405, Relator: RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI, 

DÉCIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

29/03/2019 - grifo nosso). Uma vez que se está diante de uma relação de 

consumo, conforme estabelece a Súmula 297, STJ, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor ao qual prescreve a responsabilidade solidária dos 

fornecedores em seu art. 7º, parágrafo único, art. 18 e art. 25, §1º. Nesta 

senda, ainda que a promovida alegue culpa exclusiva de terceiro, qual 

seja, da Cooperativa SICREDI que teria recibo a informação de pagamento 

e providenciado a baixa o protesto, independentemente de culpa é 

possível a responsabilização da instituição financeira requerida enquanto 

integrante da cadeia de fornecimento e que, mediante ação de regresso, 

poderia acionar a Cooperativa SICREDI. É sabido que a condenação em 

danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um 

critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo 

dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação 

pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no 

sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor. O valor não 

pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas 

também não pode ser inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. 

Pelo acima arrazoado, soa proporcional arbitrar os danos morais em R$ 

4.000,00 valor este condizente com a lesão que se pretende combater e 

levando-se em consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA no id nº 26978438, bem como 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 4.000,00 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014187-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERMINO DE TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE PLINIO MUETZENBERG OAB - MT24185/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. CLAUDIO 

FERMINO DE TOLEDO moveu AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO em face de ITAU UNIBANCO S/A. A controvérsia dos autos 

cinge-se na realização de parcelamento automático com incidência de 

juros, do saldo inadimplente da fatura de cartão de crédito do promovente 

sem a anuência deste. Narra o promovente que restou inadimplente com a 

fatura de seu cartão de crédito do mês de março/2019 no valor de R$ 

1.614,31 e, a partir de agosto/2019 a promovida efetuou parcelamento 

automático do débito em 36 pagamentos de R$ 157,12 totalizando R$ 
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5.656,32. Por seu turno a promovida sustenta pela improcedência da 

demanda em razão da possibilidade de parcelamento automático dos 

valores, conforme destacado nas faturas enviadas ao promovente, bem 

como que tal valor não é imutável sendo facultado ao promovente adimplir 

o débito em prazo menor que o fixado. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Em se tratando de relação de consumo, patente a hipossuficiência 

do consumidor, a promovida é mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Portanto, 

incumbia à promovida demonstrar a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II do CPC. O ato praticado pela promovida 

encontra-se em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do BACEN 

dispõe em seus artigos 1º e 2º quanto à possibilidade de o Banco realizar 

o parcelamento de forma automática quando já utilizado o crédito rotativo a 

fatura subsequente não for paga na integralidade: Art. 1º O saldo devedor 

da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento 

pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente 

pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o 

vencimento da fatura subsequente. Art. 2º Após decorrido o prazo 

previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo 

pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, 

desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação 

àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz 

respeito à cobrança de encargos financeiros. Compulsando os autos (id 

nº 26062974) verifica-se que houve apenas o pagamento mínimo da fatura 

vencida em março/2019 ocorrido em 19/03/2019 no valor de R$ 242,17. 

desta forma então utilizando-se então o crédito rotativo nas duas 

ocasiões, o que dá ensejo ao parcelamento de forma automática. A 

jurisprudência pátria vem sendo no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. Cartão de 

Crédito Bradesco. Alegação de desconto indevido no valor de R$ 86,36. 

Inocorrência. Ausência de pagamento do total da fatura por dois meses 

seguidos. Parcelamento e financiamento automático do saldo devedor. 

Cobrança lícita, conforme Resolução nº 4.594/2017 do Banco Central. 

Parte autora que não fez prova de fato constitutivo de seu direito. 

Inexistência de falha na prestação do serviço. Sentença de improcedência 

mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSE - AC: 

201900725483, Relator: RUY PINHEIRO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2020 - grifo nosso). RECURSO 

INOMINADO. Parcelamento automático de fatura de cartão de crédito. 

Resolução nº 4.549/2017, que determina que o rotativo da fatura antiga 

deverá ser pago integralmente até a fatura seguinte. Não quitação da 

fatura vencida em 12 de janeiro até o vencimento da fatura de fevereiro. 

ausência de irregularidade no procedimento adotado pelo banco 

reclamado. Recurso improvido. (TJAC - RIN: 06027642620198010070, 

Relator: GILBERTO MATOS DE ARAÚJO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, 

Data de Publicação: 18/02/2020 - grifo nosso). DEMANDA DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Elementos 

dos autos que revelam a existência da dívida. Hipótese de pagamento 

mínimo das faturas de cartão de crédito. Juridicidade do parcelamento 

automático do saldo devedor. Incidência da Resolução BACEN nº 

4.549/17. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de indenizar 

não conf igurado.  Recurso desprov ido.  (TJSP -  AC : 

10161917920198260506, Relator: CAMPOS MELLO, VIGÉSIMA SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/02/2020 - grifo 

nosso). Desta forma, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no art. 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

CDC a caracterizar a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na 

exordial. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do 

CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e REVOGAR 

eventual TUTELA DE URGÊNCIA concedida nos autos. Deixo de condenar 

o promovente a pagar as custas e as despesas judiciais, assim como 

honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013039-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA LEAL DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE MATOS COSTA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME NOGUEIRA RAMOS OAB - SP349338 (ADVOGADO(A))

RENATO FIALHO DE BRITO OAB - SP434114 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ERICA 

LETICIA LEAL DOS SANTOS – ME ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em face de ADEMIR DE MATOS COSTA – ME. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais em 

decorrência de protesto indevido. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do mérito. 

Inicialmente tem-se por incabível a pleiteada incidência do CDC no caso 

concreto. Conforme exposto na petição inicial a promovente adquiriu os 

produtos do promovido visando a revenda deste e, portanto, ausente 

elemento essencial para a configuração da relação jurídica. Deve ser 

reconhecida a REVELIA do promovido em observância ao art. 20 da Lei nº 

9.099/1995 tendo em vista que o promovido deixou de fazer-se 

representar por preposto. Contudo, inviável a presunção de veracidade 

em observância a existência de contestação ofertada nos autos. Ressai 

dos autos que os vasos adquiridos pela promovente foram devolvidos por 

vício, bem como, nas tratativas foi pactuado o cancelamento dos boletos. 

Todavia estes foram levados a protesto de forma indevida. E, 

incontroversa a ocorrência de protesto indevido, é devida a reparação 

moral pretendida. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. 

ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENSOSSANTE. 

PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO. I. O endossante (credor originário) assim 

como o endossatário responde solidariamente por danos causados por 

indevido protesto de título. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. II. 

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, quando a 

compradora não é destinatária final do produto. III. Hipótese dos autos em 

que a empresa ré endossou duplicata referente à nota fiscal já cancelada, 

ocasionando protesto indevido do título. Além disso, conjunto 

fático-probatório indicando o pagamento da dívida pela autora, porquanto, 

emitida carta de anuência referentemente ao título protestado. Impositiva a 

declaração de inexistência do débito e determinação de baixa no protesto, 

diante do pagamento da dívida e ausência de causa debendi. IV. Quantum 

indenizatório majorado como forma de atender às peculiaridades do caso, 

bem como se coadunar com os valores comumente adotados por esta 17ª 

Câmara Cível em situações análogas. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível, Nº 

70083273946, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Julgado em: 19-12-2019 – grifo nosso). Ainda que o promovido negue a 

existência de dolo, isto é, a ausência de intencional protesto do nome da 

promovente, a reparação civil por ato ilícito exige a presença de culpa que 

“é invariavelmente utilizado para exprimir uma ideia de culpa lata, 

considerada como qualquer comportamento que intencionalmente, ou por 

falta de cautela, viola um dever jurídico”[1]. Prosseguindo no tema Flávio 

Tartuce nos recorda que “para o Direito Civil não importa se o autor agiu 

com dolo ou culpa, sendo a consequência inicial a mesma, qual seja a 

imputação do dever de reparação do dano ou indenização dos 

prejuízos”[2]. Portanto, ainda que o promovido negue o dolo, isto é, a 

intenção em deliberadamente submeter o nome do promovente a indevido 

protesto, não se descura que tal conduta se reveste de negligência ao 

não adotar os cuidados necessários para impedir a ocorrência do ato 
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ilícito em questão. Extrai-se da certidão de protesto (id nº 25052283) que o 

nome da promovente foi inserido em 22/08/2019 e, evidenciando a 

existência de culpa do promovido, observa-se pelas conversas mantidas, 

e não impugnadas, entre as partes (id nº 25052282) que em 16/02/2019 a 

promovente inicialmente manifestou interesse em reduzir a quantia do 

pedido ao que foi aceito pelo promovido e efetiva em 18/02/2019. Em 

abril/2019 o promovido foi informado do craquelar dos vasos e em 

maio/2019 ao que se percebe, eis que não foram juntados os áudios que 

fazem parte da conversa, buscou-se uma solução para os boletos que 

venceriam a partir daquele mês. Feita a digressão supra é verificado que 

entre desde maio/2019 os boletos em aberto é assunto a ser resolvido 

pelo promovido ante o cancelamento do pedido. Todavia, como concluído, 

não adotou a diligência necessária permitindo que três meses depois, em 

agosto/2019, o nome da promovente fosse submetido a protesto. É sabido 

que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, 

não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Neste cenário, se mostra razoável arbitrar o dano moral em 

R$ 6.000,00 estando acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial e ante a 

comprovação da dificuldade em acesso a novos produtos. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a 

TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 25528066 e CONDENAR a 

promovida no pagamento da importância de R$ 6.000,00 a título de DANOS 

MORAIS acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença. Deixo de 

condenar a parte promovida a pagar as custas e as despesas judiciais, 

assim como honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito 

dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos 

arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. [1] 

ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. V. 3, 4 ed, Salvador: Jus 

Podivm, 2017, p. 200. [2] Direito Civil. V.2, 12 ed, Rio de Janeiro: Forense, 

2017, p. 360-361.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013914-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DA SILVA BARBOSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. LEONICE 

DA SILVA BARBOSA moveu AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de CENTRAPE - CENTRAL 

NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. 

Inicialmente DECRETO a REVELIA da promovida que devidamente citada e 

habilitada nos autos (ids nº 29168369) não compareceu na audiência de 

conciliação designada (id nº 29236302) em observância ao art. 20 da Lei 

nº 9.099/1995. Entretanto houve oferta de contestação (id nº 29168375). 

A controvérsia dos autos cinge-se a existência de relação jurídica a 

permitir os descontos, a título de contribuição, sobre os proventos da 

aposentadoria percebida pela promovente. Nega a promovente a 

existência de relação jurídica entre as partes, portanto, os descontos 

sofridos a partir de março/2017 são indevidos. Por seu turno a promovida 

trouxe aos autos ficha de inscrição (id nº 29168378) e autorização de 

descontos (id nº 29168377) datados de 25/01/2017 com assinatura 

imputada à promovente visando demonstrar que houve a efetiva 

aquiescência desta aos descontos. No presente feito conflitam a relativa 

presunção de veracidade dos fatos arguidos na petição inicial em razão 

da REVELIA decretada em face da promovida que não observou o art. 20 

da Lei nº 9.099/1995 com a prova material produzida pela ré que contém 

indícios de regularidade na contratação. A REVELIA, como destacado não 

equivale a presunção absoluta de veracidade por admitir prova em 

contrário. Neste cenário a prova em contrário resta materializada nos ids 

nº 29168377 e 29168378 que acompanham a contestação. Entretanto é de 

se destacar que tais documentos consistem em folhas avulsas contendo 

assinatura imputada à promovente. Não há nos autos qualquer elemento 

seguro a permitir inferir que a assinatura ali colocada de fato pertença à 

promovente, tal como cópia de documentos pessoais e comprovante de 

endereço colhido no ato da assinatura. Pairando dúvida acerca da efetiva 

regularidade da contratação exposta deve reconhecer a necessidade de 

produção de prova pericial grafotécnica o que torna este Juízo 

incompetente para apreciar a demanda. Há inúmeros julgados que 

determinam a extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia 

grafotécnica. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO 

RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A 

PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI 

ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. Diante do exposto, CONHEÇO da 

INCOMPETÊNCIA deste Juízo em razão da necessidade de produção de 

prova pericial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. REVOGO a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 26110074. Deixo de condenar o 

promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYM DA FONSECA FLORENTINO (REQUERENTE)

HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. HIGOR 

GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI e EVELYM DA FONSECA FLORENTINO 

moveram AÇÃO ORDINÁRIA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A ante o 

impedimento de embarque no voo GOL-1480, São Paulo/SP – Sinop/MT no 

dia 02/12/2019 com embarque às 8h45min, partida às 09h25min e chegada 

às 11h10min. Narraram os promoventes que se apresentaram com 

antecedência de uma hora, efetuaram o check-in pelo totem que não emitiu 

nenhum comprovante. Ao se dirigirem ao guichê da promovida foram 

informados de que o embarque já havia se encerrado e recusaram emitir 

qualquer declaração. Amparados em tais argumentos sustentam a 

ocorrência de overbooking. Por seu turno a promovida postulou pela 

improcedência da demanda aduzindo que os promoventes não se 

apresentaram no horário estipulado incidindo na hipótese de no show. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A relação jurídica travada nos autos 

possui evidente caráter consumerista aplicando-se, portanto, o CDC. 

Contudo, tal circunstância não elide o dever do promoventes em produzir 

prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito a teor do art. 373, 

inciso I do CPC. Conforme bilhete (id nº 27810432) o voo de retorno dos 

promoventes decolaria às 09h25min porém o embarque se iniciaria às 

08h45min. Seguindo as orientações da promovida e demais cias aéreas 

deveriam os promoventes se apresentarem para check-in com 

antecedência de 40min a 1h do horário previsto pra embarque. O 

documento de id nº 27810439 consiste em histórico de utilização do 

aplicativo Uber no qual demonstra a realização de uma viagem da Rua Dom 

José de Barros,187, República, São Paulo/SP iniciada às 06h44min e 

finalizada às 07h41min na Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Cumbica, 

Guarulhos/SP, onde se situa o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao 

fazer menção a referido comprovante os promoventes afirmam: A este 

respeito, conforme comprovante do UBER em anexo, os Requerentes 

chegaram no aeroporto de Guarulhos às 08:41h (considerando o fuso 

horário do Mato Grosso) do dia 02/12/2019 para embarcar no voo 

comprado da Requerida, se dirigindo ao guichê de check-in da empresa 

(grifo no original). Ora, segundo a afirmação dos promoventes, o horário 

exibido no documento de id nº 27810439 encontra-se no fuso horário do 

Mato Grosso (GMT -04) implicando em um acréscimo de 01 hora para 

equivaler ao fuso horário de São Paulo (GMT -03). Logo, se no fuso 

horário de Mato Grosso marcava 07h41min isto significa que os 

promoventes chegaram no aeroporto às 08h41min. Considerando que o 

embarque se iniciaria às 0h45min, hora local, da própria afirmação destes 

é forçoso concluir que os promoventes chegaram com antecedência de 

4min antes do embarque ao invés dos 40min a 1h recomendados. Não 

sendo possível imputar à promovida qualquer responsabilidade quanto ao 

impedimento de embarque. Neste sentido: DIREITO CIVIL. TRANSPORTE 

AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOLTA. AQUISIÇÃO 

DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. […] 2 - Perda de 

voo. Culpa exclusiva da autora. É dever do usuário de transporte aéreo 

apresentar-se no balcão de check- in no horário indicado pela companhia. 

A empresa não está obrigada a proceder ao embarque quando o usuário 

comparece fora do horário definido (ACJ20100110074262 Relator: José 

GuILHERME). No caso, a perda do voo do trecho de ida não foi causada 

pela companhia, mas pela própria passageira que não observou a 

orientação para voos domésticos nacionais, de se apresentar com uma 

hora de antecedência à companhia aérea. Logo, não há responsabilidade 

do transportador pelas passagens relativas ao trecho de ida 

Brasília-DF/Campinas-SP. […] (TJDF - RINOM: 07160185020188070003, 

Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUZA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS, Data de Publicação: 08/04/2019 - grifo nosso). 

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. Perda de voo. 

Autora que chegou após o horário limite e não realizou check- in, sendo 

impedida de embarcar. […] Apelada que cumpriu com seu dever de 

informação a respeito das regras de embarque. Inteligência do art. 738, do 

Código Civil. Sujeição da pessoa transportada às normas estabelecidas 

pelo transportador. Autora que deveria ter observado as regras de 

embarque estabelecidas. Inteligência do art. 14, § 3º, II do CDC. Danos 

morais. Inocorrência. Impedimento do embarque que se deu por culpa da 

própria apelante. Perda de voo que consiste em aborrecimento habitual à 

sociedade contemporânea, incapaz de causar males subjetivos de 

maiores extensões. Incidência de honorários recursais. Recurso 

improvido. (TJSP - AC: 10419255720178260100, Relator: MAURO CONTI 

MACHADO, DÉCIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 18/03/2019 - grifo nosso). Por fim, ainda que os promoventes 

aleguem ocorrência de overbooking, isto é da venda de passagens em 

quantia superior à capacidade de assentos na aeronave, tal argumento 

resta prejudicado pela ausência de prova da apresentação antecipada 

dos promoventes para check-in. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Deixo de condenar os promoventes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015410-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERRERO JOIAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROTECAO MARCAS EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. FERRERO 

JOIAS EIRELI – EPP moveu AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DEDÉBITO, C.C. PEDIDO DE LIMINAR ASSEGURADO POR CAUÇÃO em 

face de PROTECAO MARCAS EMPRESARIAL LTDA – ME. Inicialmente 

DECRETO a REVELIA da promovida que devidamente citada via AR (id nº 

28644027) não compareceu na audiência de conciliação designada (id nº 

29234558) em observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/1995. Narrou a 

promovente que registrou sua marca junto ao INPI mediante 

assessoramento da pessoa jurídica de CENTRAL -ASSESSORIA 

EMPRESARIAL EM MARCAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 

05.010.127/0001-05 ao custo de R$ 600,00. Sobreveio informação por 

funcionário da referida empresa que, em razão de mudanças na estrutura 

organizacional havia adotado nova razão social, inicialmente REGISTRO 

VALORIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e posteriormente a ora 

Requerida, PROTEÇÃO MARCAS EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 

60.578.465/0001-56. Em tal comunicado foi informado ao promovente que 

este deveria adotar as medidas cabíveis para não perder a marca já 

registrada acarretando na pactuação de termo aditivo ao contrato visando 

o adimplemento de anuidade para manutenção do registro, tendo referido 

instrumento sido avençado em R$ 2.190,00 Ao final afirmar que não houve 

esclarecimento quanto ao efetivo serviço prestado, nem a qual publicação 

teria originado esta necessidade de atuação. Em razão a REVELIA e 

ausência de oferta de contestação, passo a análise do mérito. Inicialmente 

cumpre observar a pertinência da aplicação do CDC ao presente caso 

concreto eis que, apesar da promovente tratar-se de pessoa jurídica que 

atua no mercado de consumo, o serviço prestado pela promovida à 

promovente não se enquadra na atividade econômica exercida por esta. 

Logo, para fins dos arts. 2º e 3º do CDC a promovente apresenta-se como 

consumidora da assessoria para registro de marcas junto ao INPI e a 

promovida como fornecedora de tal serviço. Em decorrência do termo 

aditivo avençado entre as partes originou-se um aviso de débito (id nº 

27568585) no qual se dá ciência a promovente da possível inclusão do 

nome desta em cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 985,50. Ao que 

se verifica o promovente aduz pela violação do dever de informação 

previsto no art. 6º, inciso III do CDC quanto a especificação de qual seria o 

serviço prestado pela promovida após o registro perante o INPI da marca. 

Compulsando a documentação carreada na petição inicial (id nº 27568819) 

tem-se por embasada as alegações autorais. No referido aditivo contratual 

é adotado linguajar vago que, a título de exemplo, não especifica o teor da 

nova publicação realizada e quais as providencias a serem adotadas. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 
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Civil, hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR 

a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 27586445. Ante a 

procedência da demanda RESTITUIA-SE a promovente o valor dado em 

caução (id nº 27575971) mediante a expedição do respectivo ALVARÁ 

cujos dados bancários a promovente deverá informar nos autos em até 10 

dias após a intimação da presente. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014942-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO CORREA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN BEATRIZ DEMARCHI NETO OAB - 936.068.501-15 

(REPRESENTANTE)

ARIENE FERREIRA FERREIRA OAB - MT25340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. CALIXTO 

CORREA NETO ajuizou AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. por descontos 

que afirma serem indevidos. A controvérsia dos autos cinge-se na 

regularidade da contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 

1.164,87 em 72 parcelas de R$ 32,50. Em sua petição inicial o promovente 

negou a existência de relação jurídica entre as partes. Por seu turno a 

promovida aduziu em sua defesa a regularidade da contratação e, para 

tanto, trouxe aos autos cópia de contrato do empréstimo consignado 

pactuado entre as partes (id nº 29061110). Conforme se extrai da petição 

inicial a parte Requerente nega a existência da relação jurídica. Em que 

pese tais argumentos, a parte Requerida satisfatoriamente demonstrou a 

existência de liame subjetivo entre as partes que se materializa através do 

contrato anexo no id nº 29061110 o qual vem acompanhado de 

reprodução idêntica da CNH do promovente. Vale destacar que a CNH 

apresentada pela promovida no id nº 29061110, p. 6 encontra-se mais 

legível que a mesma via apresentada pelo promovente no id nº 26830283. 

Incumbe ressaltar que, neste cenário, há posicionamento firmado pela 

douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência das demandas. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. Especialmente qualificada ao fragmentar a distribuição de diversas 

lides para tanto assoreando a máquina judiciária. A litigância de má-fé da 

promovente se percebe da análise, como um todo de suas manifestações. 

Há a utilização de termos genéricos e vagos ao longo da petição inicial, 

que permitem, tal como ocorre no presente caso, adulterar a narrativa 

fática de acordo com o exposto na contestação. A legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e por corolário lógico REVOGAR a TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 26862762. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005227-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES VIEIRA DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ARISTIDES VIEIRA 

DIAS FILHO em face de MUNICÍPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua 

petição inicial sustenta que foi aprovado em concurso público e nomeado 

para o quadro efetivo no cargo de PADEIRO 44h, Referência CE-09 

entrando em exercício na data de 05/07/2006. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício. Ainda sustentou que a Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicada aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) 

do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), não está sendo repassada ao promovente 

apesar desta fazer jus ao recebimento de verba referente à progressão 

funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de 

serviço. Em sede de contestação o requerido aduziu prescrição e 

inconstitucionalidade das Leis nº 568/1999 e nº 663/2001. A prejudicial de 

mérito da PRESCRIÇÃO comporta parcial acolhimento. Sobre o tema o art. 
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1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem 

prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos. A doutrina pátria, na lição de 

Leonardo José Carneiro da Cunha comenta que: Qualquer pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo 

prescricional de 05 anos. […] A prescrição qüinqüenal, não custa 

acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da 

Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do 

TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário 

contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal 

estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., 

Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta mesma linha de 

pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. 

[…] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, deve 

prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 

20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: LEONEL 

PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. […]a 

prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 

20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as dívidas passivas 

da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato 

do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: 

PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Extrai-se da 

legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos 

proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício 

da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou exercício em 

05/07/2006; assim, a partir de 05/07/2007 lhe era devido o pagamento do 

adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano 

subsequente. Conforme destacado na defesa da Requerida, tais 

dispositivos foram revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 

23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido 

adicional entre 05/07/2007 e 23/11/2012. Todavia a presente demanda foi 

a ju izada or ig ina lmente  em 01/09 /2016  sob  o  número 

13679-83.2016.811.0015 (cód. 275950) e posteriormente convertido em 

autos virtuais em razão do IRDR nº 85560/2016. Portanto, implica em 

considerar prescritas as verbas devidas até 01/09/2011. Desta forma, 

infere-se que a promovente possui direito ao percebimento do adicional em 

questão entre o período de 01/09/2011 até 23/11/2012. Conforme 

parâmetros estabelecidos pelo art. 8º da Lei nº 568/1999 entre julho/2011 

e julho/2012 o promovente tem direito a receber o adicional de antiguidade 

e merecimento em coeficiente de 0,10 e, entre agosto e novembro/2012 

em coeficiente de 0,12. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para: a) RECONHECER o Direito da parte Requerente à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 

da Lei nº 568/1999; b) CONDENAR a promovida no pagamento das 

diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por 

antiguidade e merecimento entre julho/2011 e novembro/2012 devidamente 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros 

moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da 

data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal; c) DETERMINAR 

que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei 

Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da 

parte Requerente; Em eventual CUMPRIMENTO de SENTENÇA, deverá a 

parte Requerente providenciar os cálculos utilizando-se dos índices e 

marcos corretos por tratar-se de mero cálculo aritmético conforme já 

fixado pela Turma Recursal do E. TJMT a exemplo nos autos nº 

0005632-28.2013.8.11.0015. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015031-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER JUNIOR KOZAEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

ALEXSANDER JUNIOR KOZAEN ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em sua exordial a 

requerente nega a existência do débito e da relação jurídica. Por seu turno 

a requerida suscitou preliminar de inépcia da petição inicial por ausência 

de comprovante de endereço e de extrato obtido no balcão do 

SPC/SERASA. No mérito trouxe faturas para corroborar a existência do 

débito e da relação jurídica. Afirmou pela regularidade da inscrição e 

formulou pedido contraposto. As preliminares suscitadas pela promovida 

não são suficientes para impedir a análise do mérito. Insta observar que, 

tal como o promovente, a promovida também possui acesso aos órgãos de 

proteção ao crédito podendo consulta-los caso acredite que o extrato 

juntado aos autos pelo autor não reflete a realidade. Desta forma REJEITO 

as PRELIMINARES suscitadas e, por não vislumbrar questões de nulidade 

passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. A promovida trouxe aos autos relatórios de chamadas (id nº 

29208395) e faturas de consumo (ids nº 29208396, 29208397 e 

29208398) referente ao período de novembro/2016 a janeiro/2017. 

Referidas faturas de consumo encontram-se detalhadas e endereçada 

para o nome da promovente com residência na Rua Nobres, 107, Centro, 

São José do Rio Claro/MT. No extrato de negativação trazido aos autos (id 

nº 27040283) constam três apontamentos; sendo o mais antigo, efetuado 

em 10/12/2016, discutido nestes autos. Contudo, quanto aos 

apontamentos mais recentes, em 27/07/2017 por OTICA E RELOJOARIA 

OMEGA e em 17/06/2019 por F GIULIANO STELA COMERCIO ME não há 

qualquer informação quanto a existência de ações que visem discutir seu 

trâmite. A existência de negativações por si só, conforme pacífica 

jurisprudência, permite a redução de danos morais arbitrados. Todavia via 

esta não é a hipótese nos autos. Tais negativações, que não foram 

questionadas pelo promovente, possuem em comum tratar-se de 

estabelecimentos comerciais situados em São José do Rio Claro/MT. Após 

simples consulta na internet, tem-se como resultado que, a primeira, OTICA 

E RELOJOARIA OMEGA, possui sede na Av. Mato Grosso, 1060; e a 

segunda, F. GIULIANO STELA COMERCIO – ME, é a razão social de 

LUZIMAR MODAS com sede na Rua Para, 67, Centro. A existência de 

relação jurídica não questionada com o comércio de São José do Rio 

Claro/MT reforça a tese da promovida de que houve a efetiva contratação 

de linha telefone de quando o promovente lá residiu e, após mudar-se para 

esta Comarca buscou desvencilhar-se do débito contraído. Neste sentido: 

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. Preclusão consumativa. Aditamento não 

conhecido. Inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. Inscrição 

indevida. Comprovação da existência da contratação e de compras 

realizadas com cartão de crédito. Prova do vínculo e da efetiva prestação 

de serviços. Artigo 373, II do CPC. Documento hábil (faturas com 

individualização da contratação. Dados pessoais do contratante). 

Reconhecimento. Regularidade do débito. Inadimplência configurada. 

Negativação. Exercício regular de direito. Danos morais. Ausência. 
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Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora. Fixação de 

honorários recursais. Rejeição à majoração de verba honorária prevista 

no artigo 85, § 11, do CPC. Acréscimo indevido por ausente justa causa. 

Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, 

art. 23. Recurso não provido. (TJSP - AC: 10019877720198260361, 

Relator: HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, DÉCIMA OITAVA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2019 - grifo nosso). Não 

pairando dúvida sobre a existência de relação jurídica entre as partes, 

bem como suficientemente demonstrada a origem do débito que ensejou a 

inscrição é de se acolhe o pedido contraposto. O pedido contraposto que 

visa a cobrança desse débito encontra-se dentro dos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia conforme diccção do art. 31 da Lei nº 

9.099/1995. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a promovente no 

pagamento da importância de R$ 183,00 devidamente corrigidos pelo INPC 

a partir da data dos respectivos vencimentos e incidência de juros 

moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data da citação. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDHMILSON YUDI KUSSUDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

EDHMILSON YUDI KUSSUDO move AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A em razão de 

atraso de voo que culminou na perda de voo subsequente por cia aérea 

diversa e atraso na chegada ao destino. Ressai dos autos que o 

promovente efetuou a aquisição de duas passagens aéreas 

independentes. A primeira, com a promovida, se referia ao trecho Foz do 

Iguaçu/PR – Brasília/DF com saída às 06h55min do dia 05/01/2015 e 

chegada às 10h38min do mesmo dia (id nº 27772287) A segunda 

passagem foi adquirida junto com a terceira PASSAREDO LINHAS 

AÉREAS, cujo retorno estava previsto para o dia 05/01/2015 saindo de 

Brasília/DF às 12h43min e chegando em Sinop/MT às 14h13min. A 

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA é ofertada em momento 

inoportuno. Por força dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 todos os 

litigantes, salvo de má-fé, em primeira instância do Juizado Especial são 

isentos no pagamento de taxas e custas processuais e honorários 

advocatícios. Desta feita, as condições financeiras do promovente 

somente serão consideradas em eventual interposição de Recurso 

Inominado manejado para a Turma Recursal, devendo a promovida, caso 

entenda, ofertar tal impugnação caso referido benefício seja concedido. 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Tal como destacado o promovente 

adquiriu passagens aéreas com empresas distintas motivo pelo qual, num 

primeiro momento uma não é responsável pelo adimplemento contratual 

com a outra, nem mesmo tem obrigação de garantia que o passageiro 

consiga embarcar em voo subsequente do qual não se obrigou. Porém, a 

obrigação que deriva do contrato de transporte é mover o contratante 

entre o ponto de partida e o ponto de chegada nas datas e horários 

avençados. Logo, é irrelevante que o passageiro tenha ou não outros 

compromissos, desde que o transportador cumpra os termos do contrato 

no modo e tempo previstos. Organizou-se o promovente para que, no dia 

05/01/2015, chegasse no aeroporto de Brasília/DF às 10h38min, oriundo 

de voo operado pela promovida e, cerca de 2 horas depois, às 12h43min 

embarcasse em voo operado pela cia aérea Passaredo com destino à 

Sinop/MT. A manutenção de aeronaves, ainda que em caráter 

emergencial, são considerados fortuito interno que não tem o condão de 

eximir a promovida da responsabilidade civil. Neste sentido 

destacando-se: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. […] (TJSP - APL: 

10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, VIGÉSIMA QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017 - grifo 

nosso). A jurisprudência da Turma Recursal tem fixado o entendimento de 

que o atraso inferior a quatros por si só não é circunstância hábil a 

ensejar dano moral. Neste sentido vide: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 ( QUATRO ) 

HORAS - MERO ABORRECIMENTO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER 

DE INDENIZAR - PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO 

MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas 

não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por 

danos morais. […] (TJMT, N.U 1001681-66.2018.8.11.0004, TURMA 

RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019 - grifo nosso). Contudo 

deve-se fazer a necessária distinção observando que no presente caso o 

dano moral pleiteado não se fundamenta apenas no atraso de voo, mas 

sim em atraso que culminou na perda de voo subsequente com alteração 

do itinerário, do meio de transporte e do horário previsto para a chegada. 

Quanto a aquisição de nova passagem esta é incontroversa nos termos 

da fatura de id nº 27772290 a qual comprova a realização de compra em 

06/01/2015 em 6 parcelas de R$ 184,22 totalizando R$ 1.105,32. De outro 

norte, a ausência do efetivo bilhete aéreo a evidenciar que a passagem 

adquirida seria para o trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT e a ausência de 

passagem de ônibus emitida para o trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT e mesmo 

os valores pagos a título de alimentação e para o táxi entre o aeroporto e a 

rodoviária impede a corroboração da versão autoral afastado os danos 

materiais pleiteado a referido título e impedindo que tais circunstancia 

sejam consideradas ao arbitrar o dano moral. Quanto ao dano material, 

como destacado, resta comprovada apenas o prejuízo equivalente a R$ 

1.105,32 em 06/01/2015 o qual deverá ser restituído na forma simples por 

inaplicabilidade, no caso concreto, dos art. 940 do Código Civil ou do art. 

42, parágrafo único, CDC. Os valores gastos pelo promovente não lhe 

foram indevidamente cobrados pelos efetivos prestadores de serviços. É 

reconhecido que a rubrica supra é prejuízo resultante do atraso de voo 

provocado pela promovida, contudo, não há qualquer dolo dos efetivos 

prestadores de serviço. Deste modo, tem-se que a situação vivenciada 

pelo promovente não se amolda às hipóteses dos citados artigos. Quanto 

ao dano moral, é sabido que a condenação nesse se baseia no prudente 

arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida a 

restituir a importância de R$ 1.105,32 devidamente corrigida pelo INPC a 

partir do efetivo desembolso, 06/01/2015, e incidência apenas de juros 
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moratórios fixados em 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagar a 

importância de R$ 3.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença. Deixo de condenar o 

promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014840-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA OAB - MT25963/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. LEIA DE 

ALVARENGA NUNES ALMEIDA move AÇÃO DE COBRANÇA em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

regularidade no contrato temporário pactuado entre as partes e eventual 

direito a percepção de FGTS. Sustenta a promovente que laborou de 

forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública 

Estadual entre 04/07/2018 e 17/05/2019 no cargo de Analista 

Administrativo 40h lotada na Secretária de Estado de Saúde. Porém, findo 

o vínculo não recebeu as verbas devidos. Aduziu que a contratação em 

questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato 

temporário e sem excepcional interesse público. Por seu turno a 

promovida argumentou quanto a validade do contrato temporário pactuado 

entre as partes, ser indevido o FGTS e demais verbas trabalhistas. Por fim 

afirmou pela quitação dos valores devidos a título de 13º salário dos anos 

de 2018 e 2019, pagamento do saldo de salário de julho/2019. Por fim, 

quanto as férias vencidas esta afirmou que aguarda conclusão de 

procedimento administrativo para efetuar a quitação. Ausente quaisquer 

nulidades ou arguição de preliminares, passo a análise do mérito. Mediante 

a documentação juntada na contestação (id nº 28567487, p. 2) é possível 

inferir que a promovente foi contratada para atuar no cargo de Analista 

Administrativo, 40h, lotada na Secretária de Estado de Saúde em razão do 

Decreto nº 1.553/2018. O Decreto supra, foi publicado em 21/06/2018 

declarava, nos termos do art. 1º, “situação de emergência administrativa, 

pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, dos Hospitais Regionais de 

Sorriso, Alta Floresta, Colíder, Rondonópolis, Cáceres e Sinop, bem como 

do Hospital Metropolitano de Várzea Grande […]”. Na prática referido 

decreto serviu para prorrogar situação de emergência administrativa 

reconhecida pelo Decreto nº 1.073/2017 e prorrogada pelo Decreto nº 

1.213/2017. Conforme informações disponíveis no site do próprio 

Estado[1] Portanto, resta definida que a razão ensejadora da contratação 

temporária da promovente está vinculada a questão de saúde pública. A 

contratação temporária de servidores em observância ao art. 37, inciso IX 

da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual 

atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 

que em seu art. 2º, 4º e 6º elencam as hipóteses permitidas de 

contratação temporária. Uma vez que a matéria tratada nos arts. 4º e 6º 

dizem respeito exclusivamente a contratação de professores auxiliares e 

substitutos, transcrevo na íntegra o art. 2º de interesse para o deslinde da 

controvérsia: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de 

excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde 

pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de 

recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - 

admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive 

estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; 

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; VI - atendimento de situações 

motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial; VII - atividades 

técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que 

resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para 

atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração 

determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou 

contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do 

governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu 

desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública; 

VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de 

seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de 

nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, 

licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a 

previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a 

necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização 

de concurso público em tempo hábil; IX - atividades de vigilância e 

inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria de 

Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários - SEAF, bem como 

as entidades a ela vinculadas, para atendimento de situações 

emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou 

vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; X - 

atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de 

comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se 

caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou 

entidade; XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de 

declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA 

da existência de emergência ambiental; XII - prestação de serviços 

essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público 

não tenham sido completamente preenchidas; XIII - atividades operacionais 

sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa; XIV - 

atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas 

temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º 

de julho de 2002; XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de 

mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar 

a cooperar; XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à 

implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições 

definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no 

volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação 

do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; XVII - 

prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos 

órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, 

acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao 

aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação; XVIII - prestação 

de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação 

superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de 

projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade 

do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (grifo nosso). Ainda que nem a 

promovente, nem o promovido efetivamente trouxeram nos autos cópia do 

contrato temporário para fins de especificar em qual dos incisos supra se 

enquadrou o negócio jurídico celebrado com a autora, tem-se que não há 

outra opção exceto o inciso I, pois dentre os vinte e oito incisos acima 

transcrito somente ele faz menção a saúde pública. Fixado que a 

contratação da promovente se embasou no art. 2º, inciso I da Lei 

Complementar nº 600/2017 resta verificar o efetivo prazo de duração do 

vínculo, entre 04/07/2018 e 17/05/2019, observou a legislação aplicável. O 

prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida 

Lei Complementar que dispõe: Art. 11 As contratações de pessoal por 

tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, 

nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei 

Complementar; II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, 

IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta 

Lei Complementar; III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas 

nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para 

professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; IV - 36 (trinta e 

seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei 

Complementar. […] § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e 

III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que 

permaneçam as condições que ensejaram a contratação. Considerando a 

redação do caput em conjunto ao §2º é de se concluir que o prazo máximo 

é de 6 meses prorrogável uma única vez. Num primeiro momento há 

flagrante violação da legislação supra a celebração de contrato temporário 

para contrato de servidores em prazo superior a 6 meses, eis que o 
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contrato celebrado com a promovente foi pactuado com prazo inicial de 01 

ano (id nº 26684519) e prorrogado por igual período (id nº 26684520). 

Todavia, antes que se completasse efetivamente um ano houve o distrato 

(id nº 26684521). Nestas circunstâncias, efetivamente o período em que a 

promovente permaneceu vinculada à Administração Pública Estadual não 

superior o prazo máximo previsto no art. 11, inciso I c.c. §2º c.c art. 2º, 

inciso I da Lei Complementar nº 600/2017 motivo pelo qual improcede a 

pretensão autoral quanto as verbas de FGTS. Neste sentido vide: 

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – 

EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada 

a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 

19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo 

permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, 

não fazendo jus ao recolhimento do FGTS , como pretende. Recurso 

conhecido e provido. (TJMT, N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020 - grifo nosso). 

Insta frisar que a hipótese em questão não se tratou de renovações 

sucessivas, aliás, sequer a primeira renovação efetivamente ocorreu eis 

que houve o distrato antes de completar o período do primeiro contrato. A 

pretensão autoral comporta parcial acolhimento no que tange ao 

inadimplemento integral das verbas incontroversas lhe sendo devido: a) 

saldo de salário no valor de R$ 3.000,00; b) 6/12 do 13º salário de 2018 no 

valor de R$ 1.500,00; c) 7/12 do 13º salário de 2019 no valor de R$ 

1.750,00; d) férias; e) 1/3 de férias proporcional. Dos valores supra a 

promovida logrou êxito, sem impugnação, em demonstrar o adimplemento 

do saldo de salário, 13º salário proporcional de 2018, 13º salário 

proporcional de 2019 (id nº 28567488). Porém confessa inadimplência (id 

nº 28567486) estar inadimplente quanto aos valores devidos a título de 

férias, terço constitucional de férias e 1/12 do período aquisitivo, 

totalizando, R$ 4.250,00. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 4.250,00 com incidência de correção monetária 

e juros de mora, nos termos da Lei Federal nº. 9.494/97, com redação 

dada pela Lei Federal nº. 11.960/2009; respeitando-se em todo caso, a 

prescrição quinquenal, se houver. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. [1] Disponível em: 

h t t p : / / w w w . m t . g o v . b r / r s s /

-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/9984812. Acesso em fev/2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO move AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de AZUL LINHAS AÉREAS S/A em razão do 

cancelamento e remarcação de trecho do voo originalmente contratado 

que implicou em atraso de um dia na chegada ao destino e no aeroporto de 

chegada. Ressai dos autos que o promovente adquiriu bilhete aéreo para 

o trecho Sinop/MT – São Paulo/SP – Congonhas com saída às 13h50min do 

dia 07/12/2019, escalas em Cuiabá/MT às 17h10min e Belo Horizonte/MG 

às 21h05min e chegada às 22h05min (id nº 27770531). Contudo, na 

escala realizada em Cuiabá/MT houve cancelamento do voo com a 

reacomodação do promovente em voo direto para São Paulo/SP – 

Guarulhos com saída às 12h20min do dia 08/12/2019 (id nº 27770532). 

Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Em que pese a promovida sustente 

que o cancelamento do voo originalmente contratado se deu por 

manutenção emergencial da aeronave e que providenciou a 

reacomodação do promovente inclusive ofertando assistência material tais 

argumentos não são hábeis a eximi-la do ato ilícito praticado. A ocorrência 

de assistência material é fato incontroverso, tanto que na exordial o 

promovente se limitou a postular a ofensa moral nada arguindo quando a 

prejuízos materiais. Entretanto, manutenção de aeronaves, ainda que em 

caráter emergencial, são considerados fortuito interno que não tem o 

condão de eximir a promovida da responsabilidade civil. Neste sentido 

destacando-se: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 

MANUTENÇÇÃO DA AERONAVE. I. Relação de consumo. Aplicabilidade do 

CDC. Caracterizado o descumprimento do contrato pela má prestação dos 

serviços, devendo a empresa ré responsabilizar-se de forma objetiva 

pelos danos sofridos. Manutenção não programada da aeronave, em 

decorrência de problema técnico, que não caracteriza a ocorrência de 

excludente da responsabilidade civil, mas mero fortuito interno. II. Risco 

inerente à atividade empresarial. Prova da existência do dano moral 

despicienda, uma vez que, pela evidência dos fatos, são notórios os 

transtornos e aborrecimentos por que passou a autora. Ocorrência de 

cancelamento de voo que é suficiente para demonstrar o dano moral. 

Configurado o dano moral, a estipulação da indenização deve ser 

ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado. 

[…] (TJSP - APL: 10233874220158260506, Relator: SALLES VIEIRA, 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

28/08/2017 - grifo nosso). Em casos de cancelamento a Resolução nº 

400/2016 da ANAC prescreve que a reacomodação do passageiro deverá 

observar o art. 28: Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se 

sobreporá aos contratos de transporte já firmado se terá precedência em 

relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, 

à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I -em voo próprio ou de 

terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II -em voo 

próprio do transportador a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro. A determinação regulamentada ao presente 

caso dispõe que a promovida deveria providenciar o embarque do 

promovente no primeiro voo disponível ao destino de origem quer seja em 

rota própria ou de terceiros. No caso em concreto, o voo do promovente 

deveria ter decolado às 17h10min do dia 07/12/2019 de Cuiabá/MT com 

destino à São Paulo/SP; todavia, a dita reacomodação no menor prazo 

possível somente disponibilizou ao promovente voo com saída às 

12h20min do dia 08/12/2019, isto é, 19h após o horário contratado. 

Considerando tratar-se de voo originado de Cuiabá/MT, capital deste 

Estado, com destino à São Paulo/SP, capital daquele Estado, não se 

mostra plausível crer que o primeiro voo disponível, quer seja em avião da 

frota da promovida, quer seja em voo de terceira cia aérea, fosse apenas 

19h após o horário previsto. E se fosse o caso, como por exemplo, ante a 

indisponibilidade total de assentos, tal prova cabia à promovida efetuar 

nos autos, conforme art. 373, inciso II do CPC. A ocorrência do dano moral 

resta evidenciado no presente caso. Neste sentido: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Voo cancelado. Atraso de aproximadas 10 (dez) horas até o 

destino final. Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da 

companhia aérea pelos danos causados aos autores. Prestação de 

assistência para diminuir os desconfortos do atraso que não elide a 

frustação do cancelamento do voo e a justa expectativa de iniciar sua 

viagem com tranquilidade, além da demora de 10 horas até a chegada ao 

destino final. Dano moral in re ipsa. Indenização majorada de R$ 4.000,00 

para R$ 5.000,00 em favor de cada parte autora, montante que denota 

razoabilidade e proporcionalidade, sopesado o auxílio material (voucher de 

alimentação) fornecido pela ré e reacomodação em voo próximo. 

Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente provido para elevar a 

verba indenizatória para R$ 5.000,00, majorada a honorária para 15% do 

valor da condenação (art. 85, §2º e 11, do CPC). (TJSP - AC: 

10175380720198260003, Relator: MENDES PEREIRA, DÉCIMA QUINTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2020 - grifo 

nosso). É sabido que a condenação em dano moral é baseada no 

prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela 
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para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum 

deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se 

reveste de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte 

a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a parte Requerida a 

pagar a importância de R$ 6.000,00 a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença. Deixo de 

condenar os promoventes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011727-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZAMONER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011727-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON ZAMONER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 28372951. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 4.080,73 (id n 28372951) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 28402114. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013305-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA MERCEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013305-16.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

MERCEDES REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de ID 27525318. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à 

parte requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 6.642,39 (id 

n 27525318) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27603994. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010904-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO PERANDRE (REQUERENTE)

SONIA MARIA PERANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010904-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA MARIA PERANDRE, 

JOSE PEDRO PERANDRE REQUERIDO: SINUELO SUCOS E LANCHES LTDA 

- EPP Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as partes, durante a 

audiência de conciliação resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 28854748. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

o que faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010908-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACCIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010908-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 28858940. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. Após 

comprovação do cumprimento integral da sentença, DECLARO EXTINTA A 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 3.873,41 (id 

n 28858940) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28896496. Intime-se a parte executada, para que no prazo de 10 dias, 

traga aos autos comprovante da transferência do beneficio do exequente 

para a Caixa Econômica Federal. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001873-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA APARECIDA CARNEVALLI MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001873-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAGNO MIRANDA DE SOUZA 

REQUERIDO: ROBERTA APARECIDA CARNEVALLI MONTEIRO Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 

28975231. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015559-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RAFAELA DAVID MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015559-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SIMONE 

RAFAELA DAVID MONTEIRO. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Desnecessária a produção de outras provas, passo ao 

julgamento antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas 

no âmbito dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos 

artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, 

bem como Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS proposta por SIMONE RAFAELA DAVID MONTEIRO em 

face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a controvérsia em averiguar 

se a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, 

e, em caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. Em 

observância ao princípio da primazia do mérito, insculpido nos artigos 4º e 

488 do CPC, e, por não vislumbrar causa impeditiva, relego à análise da 

preliminar de inépcia da inicial suscitada e passo ao julgamento do pedido. 

De início, observo aplicarem-se ao caso as disposições do CDC, pois, nos 

termos do art. 17 do referido diploma legal, equiparam-se ao consumidor 

todas as vítimas do evento. Pois bem. Segundo extrato que instrui a inicial 

(id nº 27681509), em 09/08/2018 a promovida negativou a parte autora por 

um débito de R$ 116,25, com vencimento em 21/02/2018 e vinculado ao 

documento de origem nº 0323558898. Em sede de contestação, a 

promovida defende que o débito decorre do inadimplemento dos serviços 

de telefonia contratados e utilizados pela autora através da linha telefônica 

nº 66-99637-9653 (conta 0323558898). A corroborar sua assertiva, 

colacionou no corpo da contestação telas sistêmicas com os dados 

cadastrais da autora descritivos da prestação dos serviços, bem como a 

instruiu com faturas de cobrança dos serviços disponibilizados. A autora, 

por sua vez, quedou-se inerte acerca do teor da defesa e documentos 

que a subsidiam, os quais, por ausência de impugnação são considerados 

autênticos em forma e conteúdo, conforme inteligência dos artigos 411, III, 

436 e 437, todos do CPC. Desta forma, entendo que, desincumbindo-se do 

ônus previsto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, a promovida 

comprovou documentalmente a existência de relação contratual entre as 

partes, não havendo que se falar em cobrança indevida e tampouco 

inexistência de débito. Do contrário, trata-se a negativação de exercício 

regular de direito, vez que devido o débito e ausente a comprovação de 

pagamento. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação 

alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que 

destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, 

do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e 

procuradores, bem como litigância de má-fé. A multa devida pela conduta 

temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte 

prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, 

impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da 

litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do 

requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a autora ao pagamento do débito R$ 116,25, sobre o qual 

deve ser acrescida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação aos 21/02/2018. 

Concomitantemente, CONDENO a autora ao pagamento de multa por 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo em 5% do valor atualizado da causa, 
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bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da ação, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015136-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PINTO DA PAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015136-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSA PINTO DA 

PAZ. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 

da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSA PINTO DA PAZ em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza 

dano moral indenizável. Em observância ao princípio da primazia do mérito, 

insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, por não vislumbrar causa 

impeditiva, relego à análise da preliminar de inépcia da inicial suscitada e 

passo ao julgamento do pedido. De início, observo aplicarem-se ao caso 

as disposições do CDC, pois, nos termos do art. 17 do referido diploma 

legal, equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Pois bem. 

Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 27681509), em 09/08/2018 a 

promovida negativou a parte autora por um débito de R$ 116,25, com 

vencimento em 21/02/2018 e vinculado ao documento de origem nº 

0323558898. Em sede de contestação, a promovida defende que o débito 

decorre do inadimplemento dos serviços de telefonia contratados e 

utilizados pela autora através da linha telefônica nº 66-99637-9653 (conta 

0323558898). A corroborar sua assertiva, colacionou no corpo da 

contestação telas sistêmicas com os dados cadastrais da autora 

descritivos da prestação dos serviços, bem como a instruiu com faturas 

de cobrança pela utilização. A autora, por sua vez, quedou-se inerte tanto 

acerca do teor da defesa como dos documentos que a subsidiam, os 

quais, por ausência de impugnação são considerados autênticos em 

forma e conteúdo, conforme inteligência dos artigos 411, III, 436 e 437, 

todos do CPC. Desta forma, entendo que, desincumbindo-se do ônus 

previsto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, a promovida 

comprovou documentalmente a existência de relação contratual entre as 

partes, não havendo que se falar em cobrança indevida e tampouco 

inexistência de débito. Do contrário, trata-se a negativação de exercício 

regular de direito, vez que devido o débito e ausente a comprovação de 

pagamento. No mais, a atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação 

alterando a verdade dos fatos formulando pretensão ciente de que 

destituída de fundamento caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, 

do CPC, nítida violação aos deveres de probidade das partes e 

procuradores, bem como litigância de má-fé. A multa devida pela conduta 

temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório à parte 

prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, assim, 

impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência da 

litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do 

requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a autora ao pagamento do débito R$ 116,25, sobre o qual 

deve ser acrescida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação aos 21/02/2018. 

Concomitantemente, CONDENO a autora ao pagamento de multa por 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo em 5% do valor atualizado da causa, 

bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da ação, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009382-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009382-79.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GERALDO ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. BV INCORPORAÇÃO 

LTDA qualificada nos autos, opôs Embargos de Declaração ID 26238219, 

aduzindo que a r. sentença de ID 17134327, foi proferida de forma omissa 

sobre alguns fatos e argumentos . Por fim, alega que intenção não é 

protelatória, mas sim de pré questionamento. É o breve relatório. Decido. 

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 49 da 

Lei nº 9.099/1995 e art. 1.023 do Código de Processo Civil. Devem ser 

recebidos e apreciados, o que passo a fazer. De proêmio, necessário 

enfatizar que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de 

completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão 

obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, trazendo 

dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na decisão 

judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições 

ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja 

complementação por meio de embargos declaratórios é a que incorreu o 

juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a parte 

requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material consiste 

na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, de modo que 

anuncie o que não se confere na decisão. In casu, não assiste razão ao 

embargante. Não há omissão quanto aos fatos e argumentos. A r. 

sentença enfrentou todos os pontos apresentados. Os Embargos 

Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na 

fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, 

nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, 

porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se 

cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal. Assim como não 

merece respaldo o pedido aduzido pela parte embargada em suas 

contrarrazões, vez que altera diretamente o resultado a sentença. Tendo 

a mesma característica de rediscussão do mérito dos embargos, ora 

apreciado. Pelo exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar a omissão na decisão objurgada, eis que, 

não é permitida rediscução de matéria decidida em sentença, mantendo a 

decisão integralmente na forma que fora lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000933-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA LEMOS VILHAS VOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000933-30.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SILMARA LEMOS VILHAS 

VOAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 352 de 545



Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ação de obrigação de fazer com 

pedido liminar de tutela antecipada proposta por SILMARA LEMOS VILHAS 

VOAS em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP. O 

autor pleiteia exames de imagem. Intimado para se manifestar quanto ao 

parecer do NAT, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil assim 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, competia principalmente 

aos autores conferir profícuo prosseguimento ao feito, porém, este deixou 

transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese 

tenha sido devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu 

artigo 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”. Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, JULGO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009099-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORAMIR MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009099-85.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS VIEIRA SOARES 

EXECUTADO: DORAMIR MOREIRA Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes, durante a audiência de conciliação resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme 

ID 28857394. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013409-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DA CEVADA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013409-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BIONDA INDUSTRIA DE 

BEBIDAS LTDA - ME REQUERIDO: CASA DA CEVADA LOJA DE 

CONVENIENCIA LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos verifico que 

as partes, durante a audiência de conciliação resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 

28878483. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015362-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS (REQUERENTE)

PAULO BORGES FREITAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015362-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO BORGES FREITAS 

JUNIOR, TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS REQUERIDO: 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que as partes, durante a audiência de conciliação 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação conforme ID 28852609. 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 
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Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN PEREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009960-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GILVAN PEREIRA SOUSA 

REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 

27646254. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 6.882,05 (id 

n 27646254) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28087161. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006319-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006319-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO BARROS DE LIMA 

REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de ID´s 27324941, 26436537 e 25955029. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.913,92 (id n 27324941, 26436537 e 

25955029.) observando-se os dados bancários informados no id 

nº28747433. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011683-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENIFFER DE CASTRO TENCA OAB - MT14784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011683-28.2019.8.11.0015. INTERESSADO: AMANDA APARECIDA 

BALMES BISINOTO ROJAS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 

28036849. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 4.000,00 (id 

nº 28036849) observando-se os dados bancários informados no id 

nº28048743. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008285-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BIRNFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008285-73.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PABLO BIRNFELD 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 354 de 545



REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 28256220. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 3.041,04 (id n 28256220) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 28293603. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005360-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BORGES DE SOUZA FILGUEIRAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

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: 

1005360-75.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: THAIS BORGES DE SOUZA 

FILGUEIRAS EXECUTADO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME 

Vistos etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento do valor de R$ 1.039,42, observando-se os dados 

bancários informados no id nº 26546432. Com relação ao valor bloqueado 

em excesso, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte 

Requerida, observando-se os dados bancários informados no id nº 

26487949p Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DAIANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TARUMA - GRANJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001989-06.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULA DAIANE ALVES 

REQUERIDO: AUTO POSTO TARUMA - GRANJA Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 27733481. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.085,47 (id n27733481) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27743846. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI DE AGUIAR COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TARUMA - GRANJA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002047-09.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANI DE AGUIAR COUTO 

REQUERIDO: AUTO POSTO TARUMA - GRANJA Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 27733477. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 5.085,47 (id n 27733477) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27743841. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004967-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON ALVES DA ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de ID 28084991. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à 

parte requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 355 de 545



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 4. 916,57 

(id n 28084991) observando-se os dados bancários informados no id nº 

28153419 Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011384-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011384-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VIVIANE CRISTINA MARTIN 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., AZUL LINHAS AEREAS Vistos 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 28043540 

e 28091804. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à 

parte requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 5.083,76 (id 

n ID 28043540 e 28091804.) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 28126624. Deixo de condenar a parte executada a 

pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014678-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTER ADAO BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso II do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

SILVESTER ADAO BRESSAN moveu AÇÃO DE COBRANÇA, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de AGEMED SAUDE S/A. 

Inicialmente DECRETO a REVELIA da promovida que devidamente citada 

via AR (id nº 28659632) não compareceu na audiência de conciliação 

designada (id nº 28705323) em observância ao art. 20 da Lei nº 

9.099/1995. Narrou o promovente que necessitou realizar procedimentos 

cirúrgicos de Septoplastia e Amigadalectomia em 23/08/2019, contudo a 

promovida não dispunha de profissional conveniado nesta urbe ou nas 

cercanias, motivo pelo qual o autor arcou como os custos que somaram o 

valor total de R$ 13.900,00 os quais não foram ressarcidos pela 

promovida. Em razão a REVELIA e ausência de oferta de contestação, 

passo a análise do mérito. As circunstâncias fáticas tratadas nos autos 

encontram-se regulamentadas pela Resolução nº 259/2011 com redação 

dada pela Resolução nº 268/2011, ambas da ANS que em seu art. 4º 

dispõe: Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da 

rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no 

município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de 

atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - 

prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - 

prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes 

a este. Portanto, não existindo prestador conveniado, como é o caso na 

presente demanda, uma vez que resta incontroverso que não há médico 

otorrinolaringologista nesta Comarca conveniado com a parte Requerida, 

essa deverá esta garantir o atendimento com médico não conveniado ou, 

caso exista, médico conveniado ou não em município limítrofe. O 

deferimento do presente pleito não configurará, em absoluto, extensão da 

cobertura do plano de saúde contratado entre as partes, mas apenas a 

reafirmação de um dever mínimo previsto em Resolução editada pela 

Agência Reguladora do setor, no caso a ANS. No que tange aos danos 

morais este não restaram presentes. Extrai-se das conversas mantidas 

entre as partes (id nº 26532371) que a promovida não se opôs que os 

procedimentos cirúrgicos necessários ao promovente fossem realizados 

por médico não integrante da sua rede assistencial, nem em reembolsar 

tais gastos, exigindo apenas documentação complementar. Apesar do 

promovente afirmar que encaminhou tal documentação a mesma não 

consta nos documentos que acompanham a petição inicial. Não obstante a 

promovida seja REVEL nos termos acima reconhecidos isto, por si só, não 

implica na absoluta e irrestrita procedência aos pedidos autorais que 

necessariamente precisam de provas mínimas. E, no caso em concreto, 

não há a efetiva recusa da promovida em efetuar o reembolso, nem que o 

promovente encaminhou toda a documentação solicitada no id nº 

26532371. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para CONDENAR a promovida a restituir o valor total de R$ 

13.900,00 devidamente corrigido pelo INPC a partir da data de emissão das 

Notas Fiscais e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a 

partir da citação. Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas 

e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015127-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

02PROCESSO: 1015127-69.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA 

DA ROCHA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 

da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por ANA PAULA DA ROCHA em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se 

caracteriza dano moral indenizável. Em observância ao princípio da 

primazia do mérito, insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, por não 

vislumbrar causa impeditiva, relego à análise da preliminar de inépcia da 
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inicial suscitada e passo ao julgamento do pedido. De início, observo 

aplicarem-se ao caso, no que couber, as disposições do CDC, pois, nos 

termos do art. 17 do referido diploma legal, equiparam-se ao consumidor 

todas as vítimas do evento. Pois bem. Segundo extrato que instrui a inicial 

(id nº 27214867), em 07/11/2015 a promovida negativou a parte autora por 

um débito de R$ 64,99, com vencimento em 10/07/2015 e vinculado ao 

documento de origem nº 0244167510. Em sede de contestação, a 

promovida aduz que o débito decorre do inadimplemento dos serviços de 

telefonia contratados e utilizados pela autora através da linha telefônica nº 

65-9961-3987 (conta 0244167510). A corroborar sua assertiva, 

colacionou no corpo da contestação instrumento formal de contratação 

dos serviços (id nº 29183435) e a fatura de cobrança (id nº 29183947) 

cujo inadimplemento resultou na negativação em discussão. O termo de 

adesão aos serviços, aliás, contém assinatura da autora, a qual, cumpre 

destacar, é absolutamente idêntica às apostas na procuração, declaração 

de hipossuficiência e residência que instruem a inicial (id nº 27214865), 

bem como acompanha cópia dos documentos pessoais da consumidora. A 

autora, por sua vez, limitou-se a ofertar réplica onde, genericamente, 

alega que a ré não apresentou prova idônea e irrefutável da existência de 

relação jurídica entre as partes e do débito em tela. Contudo, a par do 

exposto, tenho que a ré, desincumbindo-se do ônus previsto nos artigos 

373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, comprovou documentalmente a 

existência de relação contratual entre as partes, não havendo, pois, que 

se falar em cobrança indevida e tampouco inexistência de débito. Do 

contrário, trata-se a negativação de exercício regular de direito, vez que 

devido o débito e ausente a comprovação de pagamento. No mais, a 

atitude da parte autora ao ajuizar a presente ação alterando a verdade 

dos fatos formulando pretensão ciente de que destituída de fundamento 

caracteriza, nos termos dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação 

aos deveres de probidade das partes e procuradores, bem como litigância 

de má-fé. A multa devida pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não 

tem caráter ressarcitório à parte prejudicada, mas apenas punitivo e 

inibitório ao infrator, visando, assim, impedir o exercício irresponsável do 

direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 

advocatícios. Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a autora ao pagamento do 

débito R$ R$ 64,99, sobre o qual deve ser acrescida correção monetária 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento 

da obrigação aos 10/07/2015. Concomitantemente, CONDENO a autora ao 

pagamento de multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo em 5% do valor 

atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor corrigido da ação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013167-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013167-78.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA RAQUEL DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos 

etc. Compulsando os autos verifico que as partes, resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 

29234646. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. . 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005150-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1005150-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: THIAGO 

FERREIRA DA SILVA FIGUEIREDO. REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Diante da satisfação da obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Considerando o trânsito em julgado da sentença, 

EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância objeto da penhora via Bacenjud registrada no 

ID nº 26607819, observando-se os dados bancários informados no ID nº 

27946488. Sem custas e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006195-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERYS MORATELLI DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

JULIANA FERNANDES CALZOLARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006195-92.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JULIANA FERNANDES 

CALZOLARI, SERYS MORATELLI DE AZEVEDO EXECUTADO: AEROVIAS 
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DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Vistos etc. Verifico que a 

sentença de id 28306870 que determinou a expedição de alvará foi 

proferida eivada de erro material quanto ao valor penhorado, já que o 

correto é R$ 21.398,48 e não R$ 31.398,48. Sendo assim, com fulcro no 

art. 494, inciso I do CPC, retifique-se de oficio a sentença de ID 28306870, 

no que tange a ordem de expedição de alvará. Onde se lê: “EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 31.398,48 (id n 26123745) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27469044”, passará a se ler: EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 21.398,48 (id n 26123745) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27469044. No mais, mantenha-se 

integralmente. Intime-se Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006659-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006659-19.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

LUIZ GUSTAVO DA SILVA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 29376089. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Após o transito em julgado, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste e informe os dados bancários. Cumprida, EXPEÇA-SE em favor 

da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da 

importância de R$521,76 (id n 29376089). Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE CHIAMENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000013-56.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA SIMONE CHIAMENTI 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação conforme ID 29285068.. Assim, tratando-se de direitos 

patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada 

entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código 

Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007885-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos verifico 

que as partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação conforme ID 28884223. Assim, tratando-se de 

direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 

do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

o que faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000018-78.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDILEI DA SILVA SALES 

REQUERIDO: RESIDENCIAL JARDIM BOTANICO SPE LTDA, AXXION 

IMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as 

partes, durante a audiência de conciliação resolveram por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 29469005. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 

840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, observando a alteração da conta informada no 

id 29517496, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MALHEIROS NOGUEIRA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000426-69.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO JOSE CAVALCANTI 

QUILES, ELAINE MALHEIROS NOGUEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Ação de indenização por danos morais proposta por 

MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES e ELAINE MALHEIROS NOGUEIRA, 

em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. As partes 

pactuaram acordo nos seguintes termos: a requerida compromete-se a 

disponibilizar por meio do e-mail darciperon554@gmail.com, no prazo 

máximo de até 20 (vinte) dias úteis, o envio de 12 vouchers aos Autores, 

06 para cada, sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida 

e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer 

trecho doméstico regular operado pela empresa (exceto multitrechos). 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 

840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Não se descura que os atos declaratórios das 

partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 

É a dicção do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015565-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015565-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA MARTINS PEREIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de indenização por 

danos morais proposta por ADRIANA MARTINS PEREIRA, em face de 

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. As partes pactuaram acordo 

nos seguintes termos: a requerida compromete-se a disponibilizar por meio 

do e-mail darciperon554@gmail.com, no prazo máximo de até 20 (vinte) 

dias úteis, o envio de 06 vouchers a Autorq, sendo que cada voucher 

corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a 

tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela 

empresa (exceto multitrechos). Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 
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do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013409-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PESSINI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013409-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ANA PAULA PESSINI DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação conforme ID 

26860388. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, o que faço com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015517-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEPHINE BRESOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015517-39.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSEPHINE BRESOLIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de indenização por 

danos morais proposta por JOSEPHINE BRESOLIN, em face de AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. As partes pactuaram acordo nos 

seguintes termos: a requerida compromete-se a disponibilizar por meio do 

e-mail darciperon554@gmail.com, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias 

úteis, o envio de 06vouchers aos Autores, sendo que cada voucher 

corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a 

tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela 

empresa (exceto multitrechos). Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011329-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011329-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 27049435. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 17.510,29 (id n 27049438) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 29178096.. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013076-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013076-56.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 20196663. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 6.861,70 (id n 20196663) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 29182931. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009417-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009417-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 29034231. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 16.418,90 (id n 29034226) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 29150166. . Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IANARA RUFINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001298-89.2017.8.11.0015. REQUERENTE: IANARA RUFINO PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 26949963. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 3.333,24 (id n 26949963) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27002051. . Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006974-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MAGALHAES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006974-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE MAGALHAES 

CASTRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 28144188. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 2.144,71 (id n28144188) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 28833481. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002736-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002736-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 27075746 . Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 
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com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 3.195,19 (id n 27075746) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27277256. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERITO FERREIRA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001441-44.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ROMERITO FERREIRA 

AUGUSTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 17702648. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para 

levantamento da importância de R$ 1.516,49 (id n 17702649) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27426486. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001503-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEVERINO SANDER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001503-21.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO SEVERINO SANDER - 

ME REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de ID 24977974. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 4.875,77 (id n 24977974) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 26169560. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011172-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MORESCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011172-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA MORESCHI 

REQUERIDO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 

27296359. . Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à 

parte requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 1.585,18 (id 

n 27296381) observando-se os dados bancários informados no id nº 

27095399. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ARTUR DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011060-44.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOAQUIM ARTUR DE 

ANDRADE REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de ID 27475584. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 3.381,93 (id n 27475584) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 27775226. Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 
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do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006343-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JEOVA ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 15762984. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 1.514,62 (id n 15762986) observando-se os dados 

bancários informados no id nº 16645439. . Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001297-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREINA MORAES DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID 28199233. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

em favor da parte exequente, o competente ALVARÁ para levantamento 

da importância de R$ 19.000,78 (id n28199233) observando-se os dados 

bancários informados no id nº28383625. . Deixo de condenar a parte 

executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KETRIN MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1001520-23.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: KETRIN MULLER 

DE PAULA. REQUERIDO(A): TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por KETRIN MULLER DE 

PAULA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra a autora ser indevida 

sua inscrição pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, eis que 

inexistente qualquer vínculo jurídico entre as partes. A ré, por sua vez, 

contesta sustentando a regularidade da cobrança, bem como apresenta 

instrumento formal de adesão aos serviços. Pois bem. Considerando não 

ser possível concluir seguramente acerca da autenticidade da assinatura 

da autora aposta no contrato exibido pela ré, isto após contrapô-la às 

chancelas em seus documentos oficiais de identificação, a realização de 

perícia grafotécnica para deslinde da controvérsia mostrasse medida de 

rigor. No ponto, como é cediço, por incompatibilidade aos princípios 

previstos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.099/95, a produção de prova 

pericial formal não é inadmissível nas ações em trâmite nos Juizados 

Especiais Cíveis. Diante disso, ACOLHO as razões formuladas pela autora 

em sede de impugnação à contestação e, por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por incompetência deste 

juízo, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais, 

nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009240-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS VAZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009240-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DOMINGOS VAZ 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. VIVO S.A qualificada nos autos, 

opôs Embargos de Declaração ID 27304682 aduzindo que a r. decisão de 

ID 25879517, foi proferida de forma obscura vez que as provas de telas 

sistêmicas e o relatório de utilização comprovam a regular contratação e 

utilização do serviço, insiste na eficácia probatória da tela sistêmica e por 

fim omissão quanto ao dano moral sofrido. É o breve relatório. Decido. 

Embargos declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 49 da 

Lei nº 9.099/1995 e art. 1.023 do Código de Processo Civil. Devem ser 

recebido e apreciado, o que passo a fazer. De proêmio, necessário 

enfatizar que os embargos de declaração têm a precípua finalidade de 

completar a decisão, integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar erro material. Decisão 

obscura é aquela que falta clareza concernente à sua redação, trazendo 

dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia exposta na decisão 

judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou mais proposições 

ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja 

complementação por meio de embargos declaratórios é a que incorreu o 
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juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a parte 

requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material consiste 

na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, de modo que 

anuncie o que não se confere na decisão. In casu, não assiste razão ao 

embargante. A r. sentença, enfrentou todos os argumentos articulados 

pelas partes no processo. Restou devidamente fundamentado a ineficácia 

exclusiva da tela sistêmica por ter caráter de prova unilateral. Não 

existindo qualquer contradição. No que tange aos danos morais, mais uma 

vez, não assiste razão a embargante, já que restou fundamentado os 

motivos da condenação. Portanto, consigno que o tema é matéria 

enfrentada, não sendo este, o instrumento devido para revisar sentença. 

Os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um 

reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação 

de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse 

sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não 

se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal. Assim como não 

merece respaldo o pedido aduzido pela parte embargada em suas 

contrarrazões, vez que altera diretamente o resultado a sentença. Tendo 

a mesma característica de rediscussão do mérito dos embargos, ora 

apreciado. Por estas considerações, resta evidente o caráter protelatório 

dos Embargos, pois pretende a Embargante apenas tumultuar a relação 

processual, impedindo ser iniciada a execução. A propósito, cumpre 

transcrever os seguintes julgados: 10449921 - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MANIFESTO INTUITO 

PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 

NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição 

dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o 

abuso do direito de recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies 

recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos 

contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório, desvirtua o 

postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos de 

declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do 

trânsito em julgado e arquivamento. (Supremo Tribunal Federal STF; 

Rcl-AgR-ED-EDiv-AgR-ED-ED-ED 22.375; Tribunal Pleno; Relª Min. Rosa 

Weber; DJE 30/10/2018) 10449727 - DIREITO ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE 

INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Não há erro, obscuridade, 

contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença 

dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do 

CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a 

renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de 

declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa 

imediata dos autos à origem. EMB. DECL. NO AG. REG. NOS EMB. DIV. 

NOS EMB. DECL. NO (Supremo Tribunal Federal STF; RE-AgR 597.738; 

Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 25/10/2018) NCPC, art. 1022 

“Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por 

não vislumbrar qualquer OMISSÃO ou OBSCURIDADE na sentença 

objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-94.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010906-94.2014.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE RAMOS SILVA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que a parte promovida procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID. 12749079. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. No que 

tange ao pedido de condenação da parte autora por litigância de má fé, em 

virtude de ter requerido a execução do acordo já cumprido pela parte 

promovida, razão lhe assiste. Ora, conforme restou demonstrado, a 

obrigação foi cumprida nos exatos termos acordados, na conta do patrono 

da parte autora. A atitude de retornar aos autos, após três anos, 

cobrando por obrigação que tem ciência inequívoca que recebeu 

configura sim litigância de má fé. É dever das partes não praticar atos 

inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, senão 

cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou 

final, e não criar embaraços à sua efetivação, nos termos do art. 77, 

incisos III e IV, do CPC. Preconiza o art. 80, incisos III, IV, V e VI, do CPC 

que é improbus ligator usar do processo para conseguir objetivo ilegal, 

opuser resistência injustificada ao seu andamento, proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo ou provocar incidente 

manifestamente infundado. Atitudes da parte autora enquadram-se nas 

disposições retro, a merecer a referida pecha e a consequente 

reprimenda. Litigante de má-fé o autor, e como tal devem ser penalizados, 

de acordo com o caput do art. 81 do CPC. In verbis: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou”. Improbidade e má-fé processual configuradas, 

sujeitando-se a parte infratora, ora autor, a pagar multa revertida em 

proveito da parte promovida, exigíveis nestes autos, a ser estabelecido em 

2% do valor corrigido da causa, que se revela condizente e razoável, 

tendo em vista a situação verificada, os comandos da Lei infringidos e a 

morosidade expressiva. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil e CONDENO a parte autora a pagar multa por 

litigância de má-fé, fixada em 2% do valor atribuído à causa, corrigida pela 

avaliação mensal do INPC e com juros moratórios de 1% ao mês desde a 

distribuição da ação, que ocorreu em 27 de maio de 2014. Deixo de 

condenar em custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LANGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001083-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO LANGARO 

REQUERIDO: ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID 

25621623. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte exequente, o 

competente ALVARÁ para levantamento da importância de R$ 5.845,47 (id 

n 25621623) observando-se os dados bancários informados no id nº 

26452268. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 
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no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DE JESUS FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002381-77.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME EXECUTADO: SOLANGE DE JESUS 

FONTES Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação conforme ID 29108798. Assim, tratando-se de direitos 

patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada 

entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código 

Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, e o que faço com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Diante do acordo firmado, DETERMINO que sejam liberadas as 

restrições via RENAJUD em nome da Executada SOLANGE DE JESUS 

FONTES - CPF: 595.138.531-87, conforme expediente de id 26342701. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010374-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOARES DE OLVIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010374-86.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VITORIA PERFILADOS DE ACO 

LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" EXECUTADO: JOAO SOARES DE 

OLVIEIRA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que as partes 

resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação conforme ID 28881494. Assim, tratando-se de direitos 

patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada 

entre as partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código 

Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, e o que faço com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Diante do acordo firmado, DETERMINO que sejam liberadas as 

restrições via RENAJUD em nome do Executado JOAO SOARES DE 

OLVIEIRA - CPF: 801.496.261-34. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013863-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ROHDE OAB - MT26349/O (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013863-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIRA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Apenas registro que 

o reclamado apresentou contestação no prazo legal. Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 330, I, do C.P.C. 

Depois de bem e detidamente aquilatar a prova trazida ao processo, à luz 

daquilo que afirmaram as partes, concluo que a reclamação deve ser 

julgada parcialmente procedente. A reclamante pretende ver o reclamado 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais, por 

defeituosa prestação de serviços. Diz que não contratou financiamento 

com o reclamado e o mesmo negativou o nome junto ao SPC e SERASA. O 

reclamado contestou o pedido assegurando que o seu sistema é blindado 

e não há como ocorrer fraude, o que somente poderia acontecer quando 

há participação do correntista. Diz que não praticou ato ilícito, impugnando 

a figura da culpa, Aduz que não estão presentes os requisitos 

necessários ao dever de indenizar, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. O reclamado alega que o financiamento foi 

efetivamente contratado pela reclamante, razão pela qual os valores os 

valores são devidos. O banco reclamado não trouxe prova alguma da 

contratação, não foi juntado contrato, declaração ou qualquer outro 

documento que comprovasse a contratação. A contestação é estéril de 

provas. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado neste caso, sendo 

previsível, realmente não exclui a obrigação de indenizar, pois as 
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circunstâncias que evidenciam o risco presentes em operações de 

créditos. Depois, sem nenhuma sombra de dúvida, foram debitados 

valores na folha de pagamento do reclamante por terceiros, por falha no 

sistema de informática dos reclamados. Pois muito bem. O fato de terceiro, 

configurado neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a 

obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco 

sempre presente de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das 

empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da 

documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e 

cadastrais. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus do 

reclamado a comprovação de que a reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: “São direitos 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” Art. 14 do CDC: “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.” Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. É sabido que a condenação em danos 

morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério 

matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano 

sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação pelo mal 

sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir 

reiterações do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Soa razoável arbitrar os 

danos morais em R$ 3.000,00; valor este condizente com a lesão que se 

pretende combater e levando-se em consideração os fatos descritos na 

inicial. Isto posto, julgo parcialmente procedente para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a 

requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida devidamente atualizada 

que a requerente possui junto à requerida. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA determinando a baixa tão 

somente da inscrição. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008463-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA REGINA AFONSO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008463-56.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR 

- ME EXECUTADO: ANA REGINA AFONSO DE ARAUJO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 28186469) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, o 

autor se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão de 

Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

promovente, apesar de devidamente intimada por meio da Defensoria 

Pública Estadual. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de setembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Trata-se de 

ação de cobrança contra ANA REGINA AFONSO DE ARAÚJO, por 

inadimplência de título executivo extrajudicial, proposta por ODAIR JOSÉ 

SILVA CORRETOR – ME, insta salientar, que se torna impossível decidir 

nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que desde 28 de dezembro de 2019 o feito encontra-se 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014180-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SALVADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014180-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALMIR SALVADORI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. O reclamante adquiriu 

passagens aéreas para empreender os trechos entre Sinop/MT e 

Navegantes/SC, com conexão em Campinas/SP. Relata que o itinerário não 

ocorreu da forma planejada inicialmente visto que, momentos antes de 

embarcar para retorno, foi informado de que o voo com destino a 

Campinas havia sofrido cancelamento por motivos de más condições 

climáticas. Em razão do exposto, tendo em vista que o trajeto não se 

realizou conforme o planejado, ingressou com a presente demanda 

postulando a indenização a título de danos morais, no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Aduz ainda que Sendo assim, não restou outra 

alternativa ao Autor a não ser ficar mais um dia em Navegantes/SC e 

embarcar em voo no dia 23/07/2019, chegando a Sinop/MT às 13h45min 

do dia 23/07/2019, ou seja, mais de 24 horas após o horário do voo 

cancelado (22/07/2019 às 13h45min). Portanto, conclui-se que a viagem 

de volta, foi frustrada por parte da Ré, uma vez que o Autor teve o voo 

cancelado e perdeu compromissos profissionais, os quais aconteceram 

no dia 23/07/2019 no período da manhã. A reclamada, em contestação, 

alega que não cometeu ato ilícito, razão pela qual não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar, uma vez que devido a 

condições climáticas adversas, o voo AD 4231, teve que ser cancelado, 
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visando a segurança da parte autora e dos demais passageiros. Sem 

controvérsia alguma a reclamada cancelou o voo de reclamado, atrasando 

a viagem do reclamante em mais de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta 

situação, de injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica relação 

de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação 

dos danos materiais e morais: “ São direitos básicos do consumidor: (...) 

VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; (...)”. À reclamada competia a obrigação de realizar o 

transporte do reclamante, nos horários previamente agendados e 

contratados. O não cumprimento desta obrigação configura defeituosa 

prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento 

de serviço sem a eficiência que dele se espera, configurador da 

obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, como fornecedora 

dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que significa que 

independe de culpa. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Assim, o Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral a Recorrente, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação 

e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, importância que considero ponderada e razoável - diante da não 

comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, 

sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014197-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA OAB - MT26701/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014197-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE 

PUBLICIDADE ENGANOSA formulada por VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA em 

desfavor da empresa VIA VAREJO S/A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Narra o 

Reclamante na petição inicial: - que contratou um cartão de crédito Ponto 

Frio com o objetivo de adquirir um celular com pagamento em até 24 (vinte 

e quatro) parcelas. No entanto, ingressou com a presente demanda 

alegando que, ao tentar realizar a compra do aparelho com o cartão de 

crédito contratado só lhe foi dada a opção de realizar o pagamento em até 

12 (doze) parcelas. Assim, considera que tal ato se caracteriza como 

publicidade enganosa. Diante do ocorrido, pugnou pela condenação da ré 

ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). A Reclamada, em defesa, alega: - Que de 

acordo com as informações constantes no site desta ré, o parcelamento 

pode ser realizado em ATÉ 24 (vinte e quatro) vezes em produtos 

exclusivos do Ponto Frio, todavia, o produto que o autor tentou adquirir 

após o recebimento do cartão de crédito era vendido por outro lojista, que 

optou por anunciar o seu produto no site desta ré, PUGNA ASSIM PELA 

AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Em que pese à alegação da 

reclamada acerca da inexistência de dano moral, porquanto não haveria 

responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do 

artigo 19, do CDC. Eis que a própria reclamada assumiu o ônus de 

responsabilidade em cumprir com as promessas contratuais ao confessar 

que o produto adquirido pelo reclamante estava em seu próprio site, 

tentando desta forma mascarar o avocado contrato. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor como toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade habitual o 

fornecimento de produtos e serviços. A legislação protege o consumidor 

de qualquer abuso que intente o fornecedor praticar, tendo por finalidade 

principal harmonizar os interesses contrapostos, preservando as 

atividades produtivas e protegendo aquele de eventuais abusos. Ficam, 

assim, limitadas certas práticas, havidas por abusivas, mesmo que 

previstas contratualmente, e que importem lesão a interesses dos 

consumidores. E isso tudo ocorre, em face do reconhecimento, 

expressamente contido no CDC, de que o consumidor detém evidente 

posição de desvantagem, perante os complexos empresariais que 

movimentam a atividade econômica. Entre essas práticas, em atenção ao 

direito à informação, o codex consumerista veda, em seu artigo 37, a 

veiculação de publicidade enganosa, ou seja, aquela capaz de induzir o 

consumidor a erro, em virtude da omissão ou da falsa informação acerca 
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das características do produto, do serviço contratado ou da venda em si. 

Luiz Antônio Rizzato Nunes, "In Curso de Direito do Consumidor, São 

Paulo: Saraiva, 2005, 2ª ed., modificada e atualizada, p. 467, situa, com 

clareza, em que consiste a propaganda enganosa, vejamos: Diz a lei que é 

enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da 

quantidade, das propriedades, da origem, do preço e de quaisquer dados 

a respeito dos produtos e serviços oferecidos. Logo, o efeito da 

publicidade enganosa é induzir o consumidor a acreditar em alguma coisa 

que não corresponda à realidade do produto ou serviço em si, ou 

relativamente a seu preço e forma de pagamento ou, ainda, a sua garantia, 

etc. Cláudia Lima Marques, In Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, São Paulo: RT, 2002, 4.ed., p. 676 , identifica, com precisão, a 

publicidade enganosa: A característica principal da publicidade enganosa, 

segundo o CDC, é ser suscetível de induzir ao erro o consumidor, mesmo 

através de suas omissões. A interpretação dessa norma deve ser 

necessariamente ampla, uma vez que erro é a falsa noção da realidade, 

falsa noção esta potencial formada na mente do consumidor por ação da 

publicidade. Parâmetro para determinar se a publicidade é ou não 

enganosa deveria ser o observador menos atento, pois este representa 

uma parte não negligenciável dos consumidores e, principalmente, 

telespectadores. Assim, configurada a conduta ilícita da ré, o dano 

causado ao autor, assim como a restituição do valor pago de R$ 527,12 

(quinhentos e vinte e sete reais e doze centavos) de forma dobrada é 

medida de rigor, conforme se denota as cobranças são indevidas, dessa 

feita aplica-se o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Cabível a 

indenização por danos morais nessa relação jurídica consumerista, em 

que a responsabilidade é objetiva. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (10/12/2014), súmula 54 STJ. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006762-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006762-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO SANTOS MARTINS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. O 

reclamante adquiriu passagem aérea da ré com trecho Cuiabá – Brasília – 

Fortaleza, previsto para o dia 28/02/2019; ao comparecer no aeroporto 

recebeu informação de cancelamento do voo, sendo remarcado para 

horas mais tarde, No entanto, ao chegar no aeroporto, o requerente foi 

informado de que seu voo havia sido remarcado para as 03:00h da manhã 

do dia seguinte. Por esse motivo, o Requerente teve que aguardar por 

mais de 14 horas em Cuiabá, sem qualquer aviso prévio de cancelamento 

de voo; pugna por condenação de danos morais em razão de ter sofrido 

transtornos. A reclamada, em contestação, alega que não cometeu ato 

ilícito, razão pela qual não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar, uma vez que o voo contratado foi cancelado de forma 

justificada – se deu única e exclusivamente pelo fato de ser necessária a 

realização de uma manutenção não programada na aeronave que 

realizaria o voo, situação devidamente explicada aos passageiros. Sem 

controvérsia alguma a reclamada cancelou o voo de reclamado, atrasando 

a viagem do reclamante em mais de 14 (quatorze) horas. Nesta situação, 

de injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica relação de 

consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos 

danos materiais e morais: “ São direitos básicos do consumidor: (...) VI- a 

efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (...)”. À reclamada competia a obrigação de realizar o transporte 

do reclamante, nos horários previamente agendados e contratados. O não 

cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, 

e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a 

eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar. 

Lembro que, neste particular, como fornecedora dos serviços, sua 

responsabilidade é objetiva, o que significa que independe de culpa. Lei 

8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Assim, o Código de Defesa do 

Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral a Recorrente, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 
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CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação 

e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais 

ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, importância que considero ponderada e razoável - diante da não 

comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, 

sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014158-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE SOUZA HANSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014158-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEVERSON DE SOUZA 

HANSE REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A 

reclamante adquiriu adquiriu passagem aérea para o trecho Maringa x 

Cuiabá, com conexão em São Paulo e Brasilia, embarque em 30.08.2019; 

alega que o voo do primeiro trecho teria sofrido atraso, tendo perdido a 

conexão de Congonhas para Brasília de onde seguiria para Cuiabá; teria 

sido reacomodada em voo subsequente no mesmo dia mais tarde; quanto 

ao novo voo, teria novamente sofrido atraso, sofrendo prejuízos e 

transtornos; o Autor sofreu diversos transtornos psicológicos, pois, após 

muita espera e diálogo, a Ré realocou o Requerente para o voo 4277 da 

Companhia Azul que partiria somente no dia seguinte (31/08/2019) com 

saída de Brasília as 6h15min chegando ao seu destino final as 13h25min, 

ou seja, somente 15 (quinze) horas após do horário 

programado/contratado. A reclamada, em contestação, alega que o voo de 

partida de Maringá sofreu atraso no horário marcado, devido ao intenso 

trafego aéreo, impactando em sua chegada ao aeroporto de conexão. 

Nesta situação, de injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica 

relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a 

reparação dos danos materiais e morais: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. À reclamada competia a obrigação 

de realizar o transporte do reclamante, nos horários previamente 

agendados e contratados. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). Assim, o Código de 

Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do 

fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco 

da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de 

indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral a Recorrente, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação 

e condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013430-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SALERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013430-81.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR SALERI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

O presente feito cuida de AÇÃO ORDINÁRIA na qual a parte Autora busca 

o percebimento do adicional de antiguidade e merecimento por todo o 

período laborado desde a sua admissão no serviço público conforme 

especificado na exordial. Inicialmente foi atribuído à causa o valor de R$ 

2.000,00 para efeitos fiscais. O que culminou no declínio da competência 

da Vara Especializada da Fazenda Pública para este Juizado Especial da 

Fazenda Pública. No entanto, sem parâmetro do efetivo do quantum 

pretendido, foi determinada a emenda da exordial com este fito. Em 

resposta a parte autora retificou o valor da causa para R$ 29.000,00. É o 

resumo dos fatos, com fulcro no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento. Decido. O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 fixa a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas cujo valor não 

ultrapasse 60 salários mínimos, que em disposição alguma permite a 

prolação de sentença ilíquida. Todavia o juízo, inicialmente, sobretudo para 

fins de competência, mas sem menoscabo do zelo pela elaboração de 

sentença líquida, é compelido a alicerçar em parâmetros condizentes e 

convincentes. Jamais aleatórios ou inconsequentes. De maneira a evitar 

procrastinação ou decisões proferidas por juízo incompetente ou 

desnecessariamente ilíquidas, quando a parte sabe ou deveria saber o 

quantum de sua pretensão. Com essa finalidade, foi determinada a 

emenda da inicial, de modo que pudesse, com o real dimensionamento da 

monta do direito almejado, avaliar com responsabilidade e razoabilidade os 

números apresentados e definir o juízo competente com a mínima 

segurança para garantir curso processual estável e correto no juízo 

competente, produzindo ao final sentença sem nulidade e líquida. Em vez 

disso, sem nenhum parâmetro persuasivo ou aferível de plano, se não um 

número sem lastro algum lançado, sem qualquer suporte em projeções 

pertinentes e cálculos devidos, de acordo com a pretensão, a parte autora 

apresentou sugestivo valor à causa absolutamente aleatório. A falta de 

lógica na atribuição de valor à causa obsta o seguimento da presente 

demanda neste Juízo. A propósito compilado o seguinte julgado, com 

destaque em negrito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. 

REGULARIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO”. (TJ-DF; Proc 0701.15.3.282018-8070001; Ac. 108.7820; 

Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 11/04/2018; DJDFTE 

19/04/2018 - grifo nosso). “VALOR DA CAUSA. Servidores públicos 

estaduais civis e militares. Adicional por tempo de serviço. Vencimentos 

integrais. – Juizado Especial. Valor da causa. Na esteira de entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça que se estende, dada a mesma 

razão, ao Juizado Especial Estadual, a competência da Vara ou do Juizado 

Especial deve levar em conta o valor da causa para cada autor, não o 

valor total. Hipótese de competência absoluta, a exigir cuidado no 

processamento e julgamento do pedido. Impertinência, neste momento, da 

verificação da possibilidade de o juiz proferir sentença ilíquida. A 

complexidade da causa decorre da complexidade probatória, não da 

complexidade do direito ou da execução. Posição que vai se firmando 

neste Tribunal, pacificada nesta Câmara. Não obedecida a determinação 

para emenda da petição inicial, seu indeferimento é medida de rigor. – 

Indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 

485, I do CPC”. Recurso dos autores a que se negou seguimento. Agravo 

i n t e r n o  d e s p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 5 6 9 4 9 0 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 5 3  S P 

1056949-09.2016.8.26.0053, Relator: Torres de Carvalho, Data de 

Julgamento: 30/07/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 02/08/2018 - grifo nosso) A conduta desconexa e negligente 

da parte autora impede avaliar com a mínima segurança a competência 

deste Juízo em razão do valor da causa como critério essencial a defini-la, 

além de evitar a prolação de sentença ilíquida por este Juizado, nada 

recomendável. Demais disso, sobre este último ponto, não obstante os 

seus argumentos, a prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado 

Especial da Fazenda Pública possui vedação ante a interpretação conjunta 

dos arts. 27 da Lei nº 12.153/2009 e 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995. Em igual sentido tem-se o posicionamento jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, LEI 

11.738/08. COMPLEXIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. 

Considerando a complexidade da demanda e da inexistência de fase de 

liquidação de sentença, bem como da inadmissibilidade de prolação de 

sentença ilíquida, conforme o previsto no art. 38, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, o feito deve ser extinto. 2. Natureza do pedido formulado 

dependente de posterior fase complexa de liquidação de sentença. 

Julgado extinto feito, sem resolução de mérito, restando prejudicado o 

recurso. (TJRS - RECCV: 00513848420158219000, Relator: THAIS 

COUTINHO DE OLIVEIRA, TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA, 

Data de Publicação: 15/12/2015 - grifo nosso). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 319, inciso V, 321, 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte autora a pagar as custas e as despesas judiciais, assim como 

honorários advocatícios, dada a isenção respectiva no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013810-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013810-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIVANI DA MOTA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. A Reclamante alega que com o intuito de quitação 

integralmente de veículo Picape Fiat/Strada Working CD, cor vermelha, 

anos 2010/2011, placas NUA-3547 de Sinop-MT, CHASSI 

9BD27804MB7287267, RENAVAM 00224959212 e CRV 013701800625, de 

modo a antecipar as parcelas vincendas do aludido contrato de 

financiamento, a Requerente buscou contato com a Requerida, que lhe 

enviou um boleto bancário (segue cópia em anexo) para pagamento no 

valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) com vencimento para o 

dia 11/09/2019. Informa ainda a parte autora que depois de conferir que os 

dados inseridos no bojo do referido boleto bancário conferiam com os 

dados indicados no certificado de registro de seu veículo, então no dia do 

vencimento a Autora realizou o adimplemento da referida parcela única 

junto à Sicoob nesta Cidade, já que a fatura podia ser paga em qualquer 

instituição financeira até o dia de seu vencimento. Ocorreu que a quantia 

adimplida pela Demandante na verdade foi creditada na conta bancário de 

outra instituição: Banco Inter S/A, e em nome de outra favorecida: Monica 

Lopes Nunes (CPF: 398.838.568-90), pessoa que a Autora desconhece, 

por motivo de erro na numeração do boleto, segundo explicou a agência 

da Siccob em Sinop-MT, mais precisamente com relação à identificação da 

entidade financeira favorecida, que correspondem aos primeiros números 

de seu código de barras; pelo que requer a restituição do avocado valor 

de forma simples. A Reclamada, a seu turno, quedou-se inerte. 

Considerando que na presente lide a relação entre as partes compõe 

legítimo vínculo de consumo, em que a inversão do ônus da prova se 
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opera nos termos do artigo 6°, inciso VIII, incumbe à Reclamada comprovar 

os fatos narrados junto a exordial, nos termos do art. 373, inciso II, do 

NCPC. Depreende-se dos autos, que efetivamente houve o pagamento do 

boleto com identidade de código de barras com o comprovante de 

pagamento apresentado, porém, com titularidades divergentes, eis que o 

favorecido no boleto é o banco Aymore Cred. Finan. E investimento S/A e 

o favorecido no comprovante de pagamento é a razão social em nome de 

Monica Lopes Nunes. Diante disso, a conclusão é que a restituição do 

valor pago de forma equivocada pela parte reclamante é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a restituir o valor do boleto equivocado, que 

corresponde ao valor de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), na 

forma simples, o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE a 

partir desta data e acrescido de juros legais a partir do desembolso. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH SALES (REQUERENTE)

VALDILEI DA SILVA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000010-04.2020.8.11.0015. REQUERENTE: VALDILEI DA SILVA SALES, 

DINAH SALES REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

HOMOLOGO a DESISTÊNCIA da demanda para JULGAR EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007556-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDRECIMAR APARECIDA BONIFACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007556-81.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AUDRECIMAR APARECIDA 

BONIFACIO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por 

AUDRECIMAR APARECIDA BONIFÁCIO em face de MUNICIPIO DE SINOP. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, conforme termo de posse e de 

entrada em exercício datada de 27/11/2012. Por seu turno o MUNICÍPIO DE 

SINOP suscitou preliminar quanto ao valor da causa, ilegitimidade ativa e a 

prescrição, no mérito, insurgiu-se contra os fatos alegados pela parte 

Autora, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A PRELIMINAR 

quanto a atribuição do VALOR DA CAUSA não comporta acolhimento. O 

valor da causa é requisito da petição inicial, nos termos do art. 319, inciso 

V do CPC, cuja ausência pode levar à extinção do feito. Contudo, ainda 

que esteja firmada a obrigatoriedade de atribuir-se à causa valor, mesmo 

sem conteúdo econômico imediatamente aferível, nos termos do art. 291, 

CPC, o que envolve tanto os casos de direitos patrimoniais como não 

patrimoniais, é possível a atribuição por estimativa ou “para efeitos 

meramente fiscais”. Tal hipótese é admissível quando os elementos 

necessários à quantificação do proveito econômico buscados na 

demanda são incertos e dependem da dilação probatória, como é a 

hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de “Ação de 

Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional que se 

entende devido ao postulante. Assim, configura-se a impossibilidade de se 

quantificar, de imediato, o valor econômico da vantagem buscada, eis que 

dependerá dos parâmetros em que restar acolhida a pretensão, nos 

moldes da sentença a ser proferida. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO TEMPO. 

VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE INICIAL DE AFERIMENTO DO 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO 

ESPECIAL NO INVENTÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO 

ECONÔMICO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE 

INVENTARIANTE. ÔNUS DESPROPORCIONAL INCUMBIDO AO 

REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

PARA EFEITOS MERAMENTE FISCAIS. ERROR IN PROCEDENDO. 

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPI - AC: 201600010015102, 

Relator: FRANCISCO ANTÔNIO PAES LANDIM FILHO, TERCEIRA CÂMARA 

ESPECIALIZADA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018 - grifo nosso). 

Igualmente não prospera a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA, isto pois 

o REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Portanto, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e NÃO 

de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Neste sentido vide: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO 

FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO 

DA LEI 8.880/94. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM 

EXERCÍCIO NA DATA DO ADVENTO DA REFERIDA LEI. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ESPECIAL. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

I. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a diferença relativa à 

conversão de Cruzeiros Reais em URV é devida também aos servidores 

empossados após o advento da Lei nº 8.880/94" (STJ, Ag 1.124.660/MG, 

Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 22/10/2010). […] 

(STJ, AgRg no REsp 1141550/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013 - grifo nosso). De 

outro norte, verifica-se que comporta acolhimento a PRELIMINAR de 

PRESCRIÇÃO. Sobre o tema o art. 1º do Decreto nº 20910/193 dispõe que: 

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. Por tratar-se de 

norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o 

prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de 

cinco anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da 

Cunha comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda 

Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 
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formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). 

Conforme extrai-se da petição inicial o promovente foi nomeado e entrou 

em exercício no ano de 2018, pelo que em razão dos fundamentos acima, 

isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os 

fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da 

demanda (30/07/2013), em interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, 

do CC; 59 e 312, ambos do Código de Processo. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES quanto ao VALOR DA CAUSA e ILEGITIMIDADE ATIVA e 

ACOLHO a PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO para DECLARAR prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação. Não havendo 

outras preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. A Lei nº. 8880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994. Deste modo 

os servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do 

mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme 

artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma 

defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. 

A pretensão do promovente comporta acolhimento, ante o entendimento 

firmado pelo C. STJ no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão 

de seus vencimentos para a unidade real de valor - URV, nos ditames da 

Lei nº. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o Princípio da Irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS 

ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA 

LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência legislativa 

privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da CF), 

disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015). VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). E no 

mesmo sentido é a posição adotada pelo E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – ARTIGO 517 

CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas 

demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição atenta apenas 

às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de 

acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao 

percentual de 11,98%, bem como de todas as parcelas delas decorrentes. 

Partindo dessa premissa, levando em consideração que nem todo servidor 

sofreu defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016). Porém, ainda que se reconheça o direito a 

percepção da diferença remuneratória, por tratar-se de percentual 

variável, eis ue o montante de 11,98% não é fixo, somente na fase de 

liquidação de sentença por arbitramento é que será possível a apuração 

de eventual perda salarial e o real percentual devido, conforme 

entendimento do STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO 

DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 

15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas 

aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda 

salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma 

nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, 

assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que 

não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 

Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional 

aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 

581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 28/04/2015, acórdão eletrônico, DJe-092 DIVULG 18-05-2015 

PUBLIC 19-05-2015). Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou vários incisos e 

expressões do art. 100 da Constituição Federal inconstitucionais, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 0,6% ao mês. Já a CORREÇÃO 

MONETÁRIA por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5° da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela 

TR, mas pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, 

que melhor reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se 

aplicará o efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 

23.03.2015, que só se referem à situações jurídicas já consolidadas 

(precatórios expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, 

como no presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. 

STJ e E. TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 
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5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 

16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos 

servidores. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) RECONHECER o direito em favor do promovente à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração; b) FIXAR os JUROS de MORA 

no percentual de 6% ao ano, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO 

MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os 

valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio dos servidores; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO na fase executória mediante simples cálculo 

aritmético a ser apresentado pela parte Exequente. Deixo de condenar a 

promovida no pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSEVANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010953-17.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ROSEVANE DOS SANTOS Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-78.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PRAZERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTA DAIANE RIBAS OAB - MT23617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000115-78.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CESAR PRAZERES DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014417-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILLE BRESOLIN POMPEU 

REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A 

reclamante adquiriu passagem aérea da ré com trecho Cuiabá – Brasília – 

Fortaleza, previsto para o dia 28/02/2019; ao comparecer no aeroporto 

recebeu informação de cancelamento do voo, sendo remarcado para 

horas mais tarde; sofreu transtornos; Desta forma requer a condenação 

da Companhia Ré ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais do valor de R$ 1.385,76 (um mil, trezentos e oitenta e cinco reais 

e setenta e seis centavos). A reclamada, em contestação, alega que a 

parte autora não embarcou no voo contratado, isto se deu, única e 

exclusivamente, estando caracterizado seu "no show", houve o 

cancelamento da reserva subsequente, conforme previsto na Resolução 

400, da ANAC e no contrato de transporte. Os documentos colacionados 

no corpo da contestação, dentre eles as telas do seu sistema de 

informática da reclamada, onde se comprova a aquisição das passagens 

pelos reclamantes, a antecipação do voo, bem como considerou os 

reclamantes como ausentes, aplicando multa administrativa por “no show”. 

Efetivamente a reclamante não foi notificada da antecipação do horário do 

voo de embarque, razão pela qual está caracterizado ato ilícito. Nesta 

situação, de injustificada antecipação de voo tratando-se de autêntica 

relação de consumo, é assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a 

reparação dos danos materiais e morais: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. À parte reclamada competia a 

obrigação de realizar o transporte do reclamante, nos horários 

previamente agendados e contratados. O não cumprimento desta 

obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato 

ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se 

espera, configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste 

particular, como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é 

objetiva, o que significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de 

dano moral a Recorrente, isso porque o atraso do voo lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, situação vai muito 

além dos meros aborrecimentos que são ordinariamente suportado por 

qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles independem de comprovação, até 

porque a angústia que se abate sobre todos os usuários do transporte 

aéreo é pública e notória, cabendo lembrar que a jurisprudência caminha 

decididamente no sentido de se dispensar a comprovação dos danos de 

ordem moral, bastando a demonstração do fato contrário ao ordenamento 

e do liame de causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única 

decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – 

ATRASO DE VÔO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa aérea que diante 

do atraso de voo, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral. O valor da condenação deve ser fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0044708-04.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 16/09/2014). RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. 

A empresa de aviação que permite o cancelamento de voo de seus 

passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral. 3. Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral 
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se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(Recurso Inominado n. 0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar 

deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, 

diante do risco de se concretizar, em favor da reclamante ilícito 

enriquecimento. Os danos materiais foram devidamente comprovados, 

haja vista que a reclamante não utilizou o voo de ida no dia 28.07.2016, 

sendo certo que, não utilizou as aludidas passagens aéreas. Assim 

sendo, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta 

reclamação e condeno a reclamada ao pagamento danos materiais aos 

reclamantes, no valor de R$ 1.385,76 (um mil, trezentos e oitenta e cinco 

reais e setenta e seis centavos) na forma simples, acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir da desta data. b) Condeno, ainda, a reclamada ao pagamento de 

danos morais para cada um dos reclamantes, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil), importância que considero ponderada e razoável - diante da 

não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa 

reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será 

monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta data. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis 

que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013930-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TIBOLA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013930-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PEDRO TIBOLA ROSA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL proposta por JOÃO PEDRO TIBOLA ROSA 

em face de AZUL LINHAS AEREAS. A controvérsia da presente demanda 

cinge-se quanto ao cumprimento do contrato de transporte por modalidade 

diversa da pactuada. Ressai dos autos que a parte Requerente “adquiriu 

passagens aéreas da empresa Ré para empreender o trechos entre 

Sinop/MT e Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Cuiabá/MT e Guarulhos/SP. 

Relata que o itinerário não ocorreu da forma planejada inicialmente, visto 

que o voo partindo de Sinop sofreu atraso, acarretando a perda de 

conexão e postergando sua chegada ao destino final. Em razão do 

exposto, tendo em vista que o trajeto não se realizou conforme o 

planejado, ingressou com a presente demanda postulando a indenização a 

título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (Sic). 

Em sua contestação a parte Requerida reconheceu os fatos narrados na 

exordial e aduziu manutenção não programada, o voo AD 4162, sofreu 

atraso de aproximadamente 3 horas. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do 

mérito. Apesar dos argumentos trazidos aos autos pela parte Requerida, 

estes não prosperam. É assentando na jurisprudência pátria que as 

condições climáticas adversas configuram caso fortuito externo que 

rompem o nexo de causalidade; todavia, para que isto ocorra, nos termos 

do art. 373, II, CPC, não bastam as meras alegações, sendo necessária 

efetiva prova de sua ocorrência. Todavia, a parte Requerida não trouxe 

aos autos quaisquer evidências mínimas hábeis a corroborar sua tese. 

Restando, portanto caracterizado o dever de indenizar a parte Requerente 

pela necessária conclusão do trajeto pela via terrestre. Neste sentido 

destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. […] Atraso e 

posterior cancelamento de voo. Excludente de responsabilidade não 

caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor), somente podendo ser elidida por 

culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso 

fortuito ou força maior. Falta de condições climáticas favoráveis não 

comprovada. Ausência de prova da devida assistência. Inaplicabilidade da 

convenção de montreal. Danos morais configurados. Quantum 

indenizatório reduzido. Danos materiais. Ausência de comprovação. 

Sentença modificada. Recurso provido no ponto. Unânime. Deram parcial 

provimento ao recurso. Com declaração do eminente des. Antônio Maria 

Rodrigues de freitas iserhard. (TJRS - AC: 02528877420178217000, 

Relator: KATIA ELENISE OLIVEIRA DA SILVA, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2017 - grifo nosso). Ressai dos autos 

que a parte Requerente necessitou concluir o trajeto pela via terrestre em 

viagem que durou aproximadamente 08 (oito) horas; situação esta que 

acarreta em abalo moral passível de indenização. Neste sentido 

destaca-se: INDENIZATÓRIA. Interrupção de transporte aéreo com o 

cancelamento de voo de conexão no último trecho da viagem (Cuiabá. 

Sinop/MT) em razão de falha mecânica na aeronave, durante 

procedimento de checagem de partida, concluindo o trecho por via 

terrestre, alongando-a em mais de 10 horas, fazendo com que o autor 

perdesse seus compromissos. Pedido de indenização pelos danos morais 

sofridos com a falha na prestação dos serviços, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Pretensão julgada antecipadamente e 

improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque o episódio não 

passou de mero aborrecimento ao autor. Irresignação recursal 

sustentando que o fato supera o mero aborrecimento, sendo que o dano 

se caracteriza in re ipsa. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Via aérea. 

Interrupção no último trecho da viagem por falha mecânica na aeronave 

identificado nos procedimentos de checagem pouco antes do embarque 

dos passageiros em conexão. Distinção conceitual entre fortuito 'externo' 

e 'interno' para efeito de responsabilização do transportador. 

Previsibilidade da necessidade de rigorosos testes para a segurança de 

vôo, com a possibilidade de manutenção extemporânea da aeronave, 

caracterizando fortuito 'interno', que, em regra, não está abrangida pela 

exceção colocada no artigo 734 do Código Civil. Situação diversa quando 

a aeronave, em condições operacionais, é impedida de decolar pela 

autoridade aeroportuária ou por condições climáticas, situações de fortuito 

'externo'. Oferecimento de outro modal para a conclusão do transporte, 

dentro do que estabelece o artigo 741 do Código Civil e Resolução ANAC 

nº 141/2010, com a concordância do passageiro, que não afasta a 

responsabilidade pelos danos morais sofridos por este a ser submetido ao 

alongamento do tempo de viagem por mais de 10 horas, em situação de 

desconforto e estresse, em estrada perigosa, quando sua expectativa era 

de chegar no horário para os compromissos agendados e de modo mais 

seguro. Aflição aumentada pelo fato do autor estar acompanhado da sua 

genitora. Dano moral caracterizado. ARBITRAMENTO. Circunstância em 

que a indenização deve expressar, o quanto possível, a extensão do dano 

(artigo 944 do Código Civil), sem perder o caráter pedagógico ao ofensor e 

impedir o enriquecimento sem causa do ofendido, pautando-se pela 

proporcionalidade e moderação. Precedente em caso análogo (interrupção 

de vôo) no STJ (RESP 740.968), atualizado para a data presente, que 

enseja o razoável arbitramento em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pretensão 

inicial acolhida. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelação provida. 

(TJSP - APL: 00025726420158260369, Relator: JACOB VALENTE, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

27/06/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. Ainda que ocorra a inversão do 

ônus probatório ante a relação de consumo existente entre as partes, isto 

não isenta a parte Requerente em trazer aos autos prova do fato 

constitutivo de seu direito, inclusive por tratar-se de prova de fácil 

produção para este. Neste cenário, a parte Requerente limitou-se a arguir 

que perdeu compromissos importantes, porém prefere não menciona-los 

de modo que eventuais compromissos pessoais ou profissionais perdidos 

pela parte Requerente não podem nem serão considerados na fixação do 

quantum indenizatórios, posto que ausente, no processo, prova de sua 
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ocorrência. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) 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 dos pedidos formulado na presente ação 

para CONDENAR a parte Requerida 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 o faço COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001212-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ASSUNCAO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR JOSE ALVES 00877843945 (REQUERIDO)

SELMA BATISTA PINHEIRO 00277966124 (REQUERIDO)

GENIR JOSE ALVES (REQUERIDO)

SELMA BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001212-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MATHEUS ASSUNCAO REIS 

REQUERIDO: SELMA BATISTA PINHEIRO 00277966124, SELMA BATISTA 

PINHEIRO, GENIR JOSE ALVES 00877843945, GENIR JOSE ALVES Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. Os 

requeridos apesar de devidamente citados (id nº 20716429), não 

compareceram na audiência de conciliação e não apresentaram defesa 

nos autos, impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Decido. A parte reclamante alega que na segunda 

quinze do mês de janeiro do corrente ano, o reclamante comprou, via 

internet, um aparelho CELULAR IPHONE 8 64GB, DE COR CINZA 

ESPACIAL, através do site LOJAS NEW (segunda reclamada), pelo valor 

de R$ 2.659,90 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa 

centavos), efetuando o pagamento à vista em 29.01.2018; o produto 

deveria chegar em 7 dias, porém até o momento o autor não recebeu o 

produto, e não consegue mais contato com as reclamadas; assevera que 

embora conste no boleto como cedente a segunda reclamada LOJA NEW, 

ao fazer o depósito na conta ali indicada, qual seja, Banco Bradesco, 

agencia 0635-1, conta 2438-4, o destino do depósito é a primeira 

reclamada e como pessoa física, ou seja, SELMA BATISTA PINHEIRO. 

Afirma que, não obstante o pagamento regular pelo produto, o mesmo não 

lhe foi entregue no lapso assinalado. As requeridas se mantiveram inertes 

nos autos. O que parece de lógica irrefragável, é que o produto foi 

adquirido e pago pelo reclamante, fato que é incontroverso, e o mesmo 

não lhe foi entregue (id. 11836608). Esta situação, marcada injustificável 

negativa de entrega de produtos devidamente quitados, configura ato 

ilícito. Há danos morais que reclamam por indenização, consistindo eles no 

desgaste emocional e psicológico, nos transtornos e na sensação de 

impotência do consumidor, diante da indiferença e da insensibilidade da 

fornecedora. Tratando-se de autêntica relação de consumo, é 

assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos 

materiais e morais: “ São direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva 

reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (...)”. À reclamada competia a obrigação de entregar, no prazo 

prometido o produto que comercializou – salvo justificado e comprovado 

impedimento – sendo isto inerente ao contrato de compra e venda que 

celebrou. O não cumprimento desta obrigação configura defeituosa 

prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento 

de serviço sem a eficiência que dele se espera, configurador da 

obrigação de indenizar. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” (negritei). Não é demais lembrar que, neste conflito 

de interesses, figura, de um lado, uma conceituada empresa que atua no 

ramo de comércio on-line, dotada de todas as possibilidades de produção 

de prova, com inteira capacidade de evidenciar que realmente diligenciou 

no cumprimento das obrigações assumidas (se isto realmente tivesse 

ocorrido), e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, que estabelece a facilitação 

da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, em seu favor, no processo civil, quando a critério do Juiz, 

for verossímil sua alegação. Entendo que a decisão mais justa, aquela que 

cumpre com o imperativo de equidade, consagrado no artigo 6º, da Lei 

9.099/95, é acolher – embora parcialmente - o pedido, até para que a 

reclamada, pessoa jurídica com extraordinária capacidade 

econômico-financeira, se veja desestimulada a prosseguir em sua rota de 

claro desrespeito aos consumidores. Como já afirmei, a decisão que 

reconhece a legitimidade da pretensão de indenização pelos danos 

morais, é aquela que considero mais justa, e tem amparo legal no 

dispositivo já citado e nos fatos que claramente indicam que houve uma 

omissão culposa, geradora de danos morais – logo, presente o nexo de 

causalidade. Presentes os pressupostos que autorizam a indenização, 

quais sejam, conduta omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de 

causalidade, há, independentemente da culpa, dever de indenizar a ser 

reconhecido: A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação e 

condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.659,90 (dois mil, 

seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), na forma 

simples, a título de danos materiais, que será acrescido de correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e juros de mora de 1%, 

ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a reclamada ao 

pagamento ao reclamante ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015408-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLE CRISTINA HOLZBACH POZZOBON (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - MT0016234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015408-25.2019.8.11.0015. INTERESSADO: MARLE CRISTINA 

HOLZBACH POZZOBON REQUERIDO: ENERGISA S.A Vistos, etc. 
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Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A 

reclamação é, pelo que sinto, improcedente. A parte reclamante aduz que 

é cliente da concessionária na unidade consumidora de nº UC 6/2286650 

e que fora surpreendido com uma conta no valor de R$ 4.755,04, sendo 

surpreendida com duas faturas cobrando o valor de R$ 997,69 e R$ 

3.757,35, da qual discorda, afirmando, ainda, ter sofrido danos morais com 

a simples cobrança realizada pela concessionária. Por tais razões, 

ingressou com a presente ação pleiteando o cancelamento das dívidas, 

bem como ser indenizada pelos danos morais que alega ter sofrido, em 

razão de ter sofrido suspensão indevida no fornecimento de energia 

elétrica de seu imóvel. A reclamada na sua contestação alega que não 

cometeu ato ilícito e que os valores cobrados dizem respeito ao real 

consumo da Unidade Consumidora. Diz que o valor cobrado diz respeito à 

recuperação de consumo por fraude no medidor Pois muito bem. 

Analisando os documentos anexados com a inicial, dentre eles 

encontra-se o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n. 703971, onde 

conta o seguinte parecer técnico: Conclusão Final Medidor apresentou 

LIGAÇÃO INVERTIDA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (id. 29437427). 

Medidor Reprovado Assim, diante da violação do medidor, o mesmo foi 

substituído e emitido fatura cobrando recuperação de consumo, motivo 

pelo qual não se podendo falar em cobrança indevida. A jurisprudência 

oriunda do STJ, veda o corte e não restrição comercial por fatura de 

recuperação de consumo, in verbis: STJ. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é firme no 

sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de 

fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo 

ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de 

outros meio legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. 

Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no 

AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 

276453 / ES, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0270960-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 02/09/2014 , 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/09/2014) STJ. PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO 

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. SUPOSTA 

MÁ-VALORAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 5.700,00). 

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não 

padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 

do CPC. 2. O julgamento do Recurso Especial, para fins de analisar a 

correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe, 

necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade 

cognitiva inviável nesta instância especial (Súmula 7/STJ). 3. Esta Corte 

Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o 

corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, 

relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos. 4. A suspensão ilegal do 

fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma 

vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência 

da ilicitude do ato praticado. 5. É firme o entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das 

provas, isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o 

princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre 

para apreciar as provas produzidas. 6. A revisão do valor a ser 

indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da quantia fixada 

em R$ 5.700,00. 7. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A 

desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 324970 / RS, AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0101515-0, Relator Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data do Julgamento 20/03/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 31/03/2014) 

Assim, estando em aberto os valores devidos a titulo de fatura de 

recuperação de consumo, por fraude na Unidade Consumidora, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. A reclamante distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Litigando à beira da má fé Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar fatura de recuperação 

de consumo de energia elétrica que consumiu. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome da 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Assim sendo, julgo 

improcedente esta reclamação, a teor do artigo 487, I, do CPC. Por 

pertinência REVOGO OS EFEITOS DA LIMINAR (id. 27587531) Sem custas 

ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015405-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REGINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015405-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA REGINA COSTA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Trata-se 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por 

JÉSSICA REGINA COSTA em face de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. A parte Requerente afirmou Trata-se de Ação 

Indenizatória na qual alega a Autora ter realizado uma viagem com a Azul, 

percorrendo o trecho entre Sinop/MT e Londrina/PR. Segue alegando que, 

ao desembarcar em seu destino final, não encontrou sua bagagem na 

esteira, recebendo a notícia de que esta havia sido extraviada. Nesse 

sentido, afirma ter aguardado mais de 24 (vinte e quatro) horas até que 

sua mala fosse recuperada. Em razão do exposto, ingressou com a 

presente demanda postulando indenização moral no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). A parte Requerida por seu turno aduz ausência de ato 

ilícito, não ocorrendo o extravio de bagagem, mas tão somente atraso na 

entrega de um dia. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Tornou-se 

incontroverso que a bagagem da parte Requerente foi extraviada, visto 

que a parte Requerida utiliza-se de questões semânticas para tentar 

isenção de sua responsabilidade; contudo, o extravio, ainda que 

temporário de bagagem, configura fato do serviço nos termos do art. 14, 

CDC. Contrariamente à tese defensiva o próprio art. 35 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica, citado pela parte Requerida, conceitua bagagem 

extraviada como aquela não entregue ao passageiro no local de destino. 

Portanto, a tese defensiva de ausência de ato ilícito não prospera, pois 

tornou-se incontroverso que a bagagem da parte Requerente não chegou 
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ao destino juntamente com seu proprietário. O dano moral revela-se 

presente no presente caso, ainda que tenha ocorrido o extravio 

temporário desta bagagem. Referido entendimento é acompanhado pela 

jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VÔO DE IDA EM VIAGEM 

INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 

PRECEDENTE. Dano moral. Devida a indenização por danos morais 

decorrente de falha no serviço. Extravio de bagagem no vôo de ida para a 

República Dominicana. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório 

fixado em montante conforme estabelecido pela Câmara para casos 

similares. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068958214, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 10/11/2016). APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE 

IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A autora embarcou no voo 

da empresa demandada, em Porto Alegre, com destino a São Paulo (onde 

faria conexão com o voo da empresa KLM Royal Dutch Airlines), 

entregando à ré as suas bagagens. Dessa forma, pretendendo a 

consumidora receber indenização pelo extravio temporário da bagagem, 

não se cogita a ilegitimidade da empresa VRG Linhas Aéreas, que 

justamente se responsabilizou pelo transporte da cliente e de suas 

bagagens. Preliminar repelida. MÉRITO. Hipótese em que a demandante 

desembarcou em Roma (Itália) no dia 30.05.2011, permanecendo 

desprovida dos seus pertences por dez dias e em solo estrangeiro, sendo 

incontroverso o extravio temporário da valise da requerente. 

TRANSPORTE COMPARTILHADO. Malgrado a demandada impute a falha à 

empresa Alitália, o transporte em questão foi realizado de maneira 

compartilhada entre as empresas VRG Linhas Aéreas, KLM Airlines e 

Alitália, atraindo a responsabilidade a responsabilidade solidária das 

prestadoras de serviço, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor. 

DANOS MORAIS PRESUMIDOS. A jurisprudência pátria sufraga o 

entendimento de que o dano moral decorrente do extravio temporário de 

bagagem se caracteriza in re ipsa, prescindindo de prova específica da 

sua configuração. Isso porque, os transtornos sofridos pela demandante 

são inerentes à má prestação do transporte aéreo, sendo presumível a 

frustração de qualquer pessoa que se veja indevidamente privada do uso 

dos seus pertences, com os quais contava para passar a temporada na 

Europa. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Relativamente ao quantum 

indenizatório, deve-se ponderar que o extravio temporário ocorreu na 

viagem de ida à Itália e perdurou por cerca de dez dias, quando então a 

consumidora teve que se deslocar novamente à cidade de Roma para 

recuperar sua valise. Nesse contexto, o valor arbitrado na sentença (R$ 

6.000,00) se afigura módico para as particularidades do caso concreto, 

não merecendo ser reduzido. PRELIMINAR REJEITADA E APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061589586, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira 

Rebout, Julgado em 30/07/2015 - grifo nosso) Cabe destacar que tomar 

todas as medidas cabíveis para a restituição da bagagem no prazo mais 

exíguo possível, não configura conduta apta a elidir o dano sofrido pela 

parte Requerente; em verdade, referida atitude era o mínimo que se exigia 

da parte Requerida em virtude da ocorrência do extravio. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial; bem 

como considerando as peculiaridades do caso em concreto. Ex positis, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

Requerida a pagar a esta Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e via de consequência. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015393-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015393-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNA MENDES CORREA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Da preliminar de 

ausência da pretensão resistida REJEITO a preliminar de pretensão 

resistida, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. De 

seguimento, estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não 

há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por BRUNA MENDES 

CORREA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Os pedidos 

formulados pela parte autora merecem parcial acolhimento. Da inicial, 

constata-se que, a parte autora pretende, liminarmente, a exclusão de seu 

nome nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito requer seja 

declarada a inexigibilidade do débito cobrado, a confirmação do pedido 

liminar e a condenação da operadora Ré ao pagamento de indenização por 

danos morais em valor equivalente a R$10.000,00. Para tanto, alega ter 

contratado o plano da ré, porém, solicitou o seu cancelamento no dia 

13/11/2018. No entanto, a ré manteve a emissão das faturas, vindo a ser 

registrada negativamente em razão do não pagamento das faturas com 

vencimento em dezembro/2018 e janeiro/2019, no valor de R$79,97. Em 

consulta ao sistema interno da Ré foi constatado que a parte autora foi 

titular do contrato nº 036758649, vinculado à linha nº (66) 99653-8629, 

para prestação dos serviços de telefonia móvel, que esteve habilitada pelo 

período de 09/11/2018 A 28/05/2019, quando se deu o cancelamento em 

razão do não pagamento das faturas de 26/12/2018 (R$43,98) e 

26/01/2019 (R$35,99), pelo que requer pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, argumentando que a 

negativação é indevida, e danos morais. Por outro lado, a requerida não 

apresentou qualquer documentação que pudesse justificar as 

irregularidades relatadas, não se desincumbindo de seu ônus probatório 

subjetivo, nos termos do art. 333, II, do CPC. Ao revés, a contestação foi 

apresentada de forma genérica, carecendo de documentos e argumentos 

a afastar os fatos apresentados na inicial, sequer havendo juntada do 

contrato de adesão ou mesmo das gravações ou das respostas aos 

inúmeros registros de atendimentos administrativos. Sendo incontroversa 

a relação de consumo, cabia à empresa reclamada a prova de que a 

prestação do serviço contratado foi feita regularmente. Daí que, 

inexistindo tal prestação, além de injusta e desarrazoada a cobrança, de 

igual modo incabível a multa pelo seu cancelamento, sob pena de 

enriquecimento sem causa, na dicção do art. 884 e seguintes do CC. In 

casu, denoto que a parte reclamada não impugnou especificamente o 

Protocolo nº 20185429043584, a entrar em contato com a empresa de 

telefonia para a regularização da pendenga, fator de perda do tempo livre, 

gerador de transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Deste norte, 

verifico a hipótese de dano moral indenizável, eis que os fatos reportados 

na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. Na análise do quantum indenizatório, a título de dano moral, 
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devem-se observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de 

tal modo que o valor arbitrado não configure enriquecimento sem causa da 

parte autora. Além disso, deve-se considerar o efeito pedagógico da 

medida, para que a parte reclamada não reitere o comportamento danoso. 

Para tanto, observam-se os critérios elencados pela doutrina e 

jurisprudência como determinantes para aferição do respectivo valor, tais 

como o grau da lesão causada, a condição econômica das partes, o grau 

de dolo ou culpa do ofensor, os benefícios advindos do comportamento 

danoso, dentre outros. Partindo-se de tais premissas, no caso em análise, 

entendo por bem arbitrar a indenização por dano moral no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que considero razoável e 

proporcional ao fato. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: 

1. DECLARAR a inexistência dos débitos do reclamante para com a 

empresa reclamada, estritamente a respeito da linha telefônica (66) 

99653-8629, referente as faturas de 26/12/2018 (R$43,98) e 26/01/2019 

(R$35,99), o cancelamento deste contrato, incluindo eventuais multas por 

tal rescisão; 2. CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012697-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012697-30.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: VALMIR PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 21941867) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a 

autora se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

promovente, apesar de devidamente intimada por meio da Defensoria 

Pública Estadual. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de setembro de 2017. 

LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) Trata-se de 

ação de cobrança contra VALMIR PEREIRA DA SILVA, por inadimplência 

de título executivo extrajudicial, proposta por SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP, insta salientar, que se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que desde 04 de setembro de 2019 o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código 

de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000003-80.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: ODAIR JOSE SILVA CORRETOR 

- ME EXECUTADO: CLEVERSON NOBRE DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 22686185) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a 

autora se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos (id. 

29466779): Trata-se de ação de cobrança contra CLEVERSON NOBRE DE 

OLIVEIRA, por inadimplência de título executivo extrajudicial, proposta por 

ODAIR JOSÉ SILVA CORRETOR - ME, insta salientar, que se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que desde 29 de agosto de 2019 o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Intime-se. Cumpra-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012749-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS MARCIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES GREFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012749-26.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JESUS MARCIO DE FREITAS 

EXECUTADO: ATAIDES GREFF Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1995, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, que 

foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (ID 26396449) 

quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos (id. 29470561). Trata-se de ação de 

cobrança contra JESUS MÁRCIO DE FREITAS, por inadimplência de título 

executivo extrajudicial, proposta por ATAÍDES GREFF, insta salientar, que 

se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que desde 27 de dezembro de 2019 o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-52.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

O R DA CRUZ & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAN TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011732-52.2016.8.11.0015. REQUERENTE: O R DA CRUZ & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: RODOMAN TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o 

reclamante se manifestar (ID 26389052) quanto ao prosseguimento da 

ação, todavia, a autora se manteve inerte conforme certidão inserida nos 

autos (id. 29470550) . Trata-se de ação de cobrança contra RODOMAN 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELLI - ME, por inadimplência de título 

executivo extrajudicial, proposta por O R DA CRUZ & CIA LTDA – ME, insta 

salientar, que se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 27 de 

dezembro de 2019 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA IZABEL DOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000244-83.2020.8.11.0015. AUTOR: TERESINHA IZABEL DOTTO REU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil. Não se verifica no 

presente caso, elementos suficientes para designação de audiência de 

instrução, nos termos do artigo 402, II CPC/2015. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

COMBINADA COM SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇAO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por TERESINHA IZABEL DOTTO, em face de BANCO BRADESCO. 

A parte promovida apesar de devidamente citada (id nº 28096158) deixou 

de comparecer à audiência de conciliação (id nº 29693045) impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Entretanto, esclareço que a revelia induz presunção relativa 

tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, não se 

traduz em procedência automática e integral da demanda, posto que ainda 

faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, 

na forma dos artigos 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. A parte promovente relata é idosa, beneficiária do INSS e que 

mantem uma conta bancária junto à promovida. Discorre que foi 

surpreendida com débitos mensais cobrados desde 02/2019 com o 

descritivo de CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, cuja contratação 

desconhece. Que ao descobrir a cobrança irregular, comunicou 

imediatamente a promovida, solicitando o cancelamento e estorno dos 

valores descontados indevidamente, contudo, até a propositura da 

presente ação, a promovida permaneceu inerte. Consta do id 28278609, o 

deferimento do pedido liminar em que fora determinada a suspensão dos 

descontos na conta bancária da parte promovente e a inversão do ônus 

da prova. A parte promovente instruiu os autos com os extratos bancários 

que comprovam os descontos efetuados no período indicado na inicial (id 

28096744) e a titularidade da conta bancária, cumprindo à parte promovida 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Assim, se 

infere dos fatos e provas que a parte promovida, em nenhum momento 

buscou solucionar o problema comunicado pela parte promovente; sendo 

clara a deficiência do serviço prestado. Em razão da inversão do ônus da 

prova, aplicável às relações de consumo, cabe à parte promovida 

comprovar a existência da dívida e a legitimidade da cobrança, ônus do 

qual a mesma NÃO se desincumbiu. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovados os descontos indevidos, faz jus a parte 

promovente a restituição dos valores pagos, nos termos dos artigos 49 a 

51 do CDC. Considerando os documentos que instruem a inicial, 

especialmente os extratos, entendo ser justa a devolução, de forma 

simples, do valor de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta oito e oitenta), 

correspondente a soma dos valores cujos descontos foram comprovados 

nos autos, é medida que se impõe. Já no que concerne à fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão autoral para confirmar a liminar e DECLARAR 

inexistente o debito. CONDENAR a parte promovida a restituir à parte 

promovente o valor de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta oito e oitenta), 

de forma simples, acrescidos de correção pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo (desembolso), e juros moratórios de 1% a partir da citação. 

CONDENAR a promovida a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003260-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SEVERINO SANDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAYA FATIMA APARECIDA ALVES PEREIRA OAB - MT23209/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003260-79.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DIEGO SEVERINO SANDER 

EXECUTADO: HELIO PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, 

que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (id. 27067774) 

quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos (id. 29479139) . Trata-se de ação de 

cobrança contra HÉLIO PEREIRA DA SILVA, por inadimplência de título 

executivo extrajudicial, proposta por DIEGO SEVERINO SANDER, insta 

salientar, que se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 30 de 

dezembro de 2019 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011457-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BENEDITO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL PEDRO SURDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011457-91.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: PAULO BENEDITO DE SOUZA 

EXECUTADO: RANGEL PEDRO SURDI Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, 

que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (id. 24686781) 

quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos (id. 26634687) . Trata-se de ação de 

cobrança contra RANGEL PEDRO SURDI, por inadimplência de título 

executivo extrajudicial, proposta por PAULO BENEDITO DE SOUZA, insta 

salientar, que se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 08 de 

maio de 2019 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000740-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA CRISTINA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, que foi 

expedida intimação para o reclamante se manifestar (id. 27014633) quanto 

ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte conforme 

certidão inserida nos autos (id. 29480549) . Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por 

inadimplência de título executivo extrajudicial, proposta por MARIA 

CRISTINA FERREIRA, insta salientar, que se torna impossível decidir nos 

autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se 

que desde 08 de maio de 2019 o feito encontra-se paralisado em cartório, 

sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito 

em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009843-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CONCEICAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009843-80.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS DA CONCEICAO DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Das 

preliminares REJEITO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA e a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXTRATO 

ORIGINAL DO SPC E SERASA pela parte reclamada, eis que as teses se 

confundem com a análise do próprio mérito, mormente que não trará 

prejuízo ao julgamento da presente demanda, porquanto as provas nos 

autos são hábeis a prolação de sentença. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por MARCOS DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 

134,68, pleiteando com isso a declaração de inexistência do débito, a 

condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos danos 

morais sofridos, eis que alega fraude. Em sua exordial a parte Requerente 

nega a existência de relação jurídica, bem como afirma desconhecer o 

débito. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade da contratação 

e existência do débito; para tanto, visando corroborar seus argumentos 

trouxe aos autos contrato escrito, devidamente assinado pela parte 

autora, inclusive idêntica a exarada em documentos pessoais e 
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procuração acostados a inicial, entre outras provas hábeis a comprovar a 

contratação lícita entre as partes, demonstrando a relação jurídica (id. 

22930281), ou seja, as mesmas são suficientes a cumprirem o ônus 

probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. Conforme 

exposto a controvérsia da presente demanda cinge-se a dois pontos. A 

existência de relação jurídica e a origem do débito. Quanto ao primeiro, em 

que pese a parte Requerente afirme explicitamente que nunca contratou 

os serviços da parte Requerida. A legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente e via de 

consequência JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado 

pela reclamada do valor de R$ 134,68, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, (Lei nº 9.099/1995, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015632-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015632-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO 

BARBOZA DA SILVA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Em que pese o pedido de designação de audiência formulado pela ré, 

tenho por desnecessária a produção de outras provas. Pretende a ré com 

a realização de audiência de instrução comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes e a captação ilícita de clientes pelo representante 

da parte autora. Entretanto, tenho que, na hipótese, a comprovação da 

existência de relação negocial entre as partes somente se procede por 

prova documental, ao passo que a apuração de captação ilícita de cliente 

constitui infração ético-administrativa a ser apurada pelo respectivo órgão 

de classe, não sendo este, portanto, o foro competente para tanto. Isto 

posto, INDEFIRO o pedido de dilação probatória e passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por FABIO BARBOZA DA 

SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a controvérsia em 

averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. 

De início, observo aplicarem-se ao caso, no que couber, as disposições 

do CDC, pois, nos termos do art. 17 do referido diploma legal, 

equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Pois bem. 

Apesar da insatisfação da promovida quanto ao extrato de consulta ao 

SPC/SERASA exibido com a inicial, é certo que esta igualmente possui 

acesso a tais bancos de dados. Logo, suspeitando de eventual fraude, 

poderia ter juntado aos autos consulta realizada por conta própria, em 

observância ao seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do 

CPC. A propósito, segundo extrato que instrui a inicial (id nº 27738741), 

em 18/03/2017 e 12/06/2017 a promovida negativou a parte autora com 

base nos débitos de R$ 174,68 (documento de origem nº 2125291618) e 

R$ 412,68 (documento de origem nº 0287636252) com vencimento 

respectivamente em 18/03/2017 e 12/06/2017. Em sede de contestação, a 

promovida aduz que o débito decorre do inadimplemento dos serviços de 

telefonia contratados e utilizados pela autora através da linha telefônica nº 

66-99961-1014 (conta 0287636252). A corroborar sua assertiva, 

subsidiou a defesa com cópia do instrumento formal de adesão aos seus 

serviços, devidamente assinado pelo autor, bem como fatura de cobrança 

(id nº 29518096) com vencimento aos 17/02/2017. Insta destacar que, 

inobstante o autor tenha ofertado réplica, não impugnou a autenticidade da 

sua assinatura no referido contrato, razão pela qual é considerada 

verdadeira, nos termos do art. 411, III, do CPC. Outrossim, embora o autor 

sustente que o indigitado contrato previa apenas a troca do “Cartão SIM”, 

o instrumento também informa a prévia adesão aos serviços de telefonia e 

internet através o plano “SMARTVIVO CONTROLE 500MB”, serviços estes 

cuja utilização foi cobrada na indigitada fatura juntada ao id nº 29518096. 

Diante disso, tenho por inequivocamente comprovada a existência de 

relação contratual entre as partes e da dívida de R$ 412,68, vinculada ao 

documento de origem nº 0287636252, a qual resulta na correção e 

inclusão de encargos moratórios sobre o valor de R$ 407,69 indicado na 

retro citada fatura de cobrança. Entretanto, a ré não se desincumbiu do 

ônus (373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC) de comprovar a origem do débito 

de R$ 174,68. Não houve, assim como em relação ao outro débito ora 

reconhecido, a exibição de prova idônea da origem da relação negocial 

relativa ao respectivo documento nº 2125291618. Como é cediço, imagens 

de telas sistêmicas no corpo da contestação não se prestam à 

comprovação de qualquer fato jurídico, se desacompanhadas de prova 

documental corroborativa. Diante do exposto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 174,68 

vinculado ao documento de origem nº 2125291618, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula 

nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). Concomitantemente, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a autora ao pagamento do débito R$ 407,69, sobre o qual 

deve ser acrescida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação aos 17/02/2017. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015380-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE SILVA PERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015380-57.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAYANE SILVA PERREIRA 

REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem 

analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base 

no art. 330, I, do CPC. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C.. Passo a decidir. A simples análise das alegações 

das partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que deve a reclamação ser julgada parcialmente 

procedente. A parte reclamante contratou consórcio perante a reclamada, 

informa que foi cobrada junto com suas parcelas à taxa de administração, 

o fundo de reserva, o seguro de vida e o licenciamento. Ocorre que a 

Autora necessitava do veículo, e anuiu com todas as taxas, passando a 

pagar as parcelas, que teriam duração de 24 meses; assim, o vendedor 

orientou a autora a efetivar o pagamento de um lance lhe informando que a 

mesma seria contemplada no primeiro mês. Aduz que efetuou o 

pagamento do lance, foi contemplada e, ao se encaminhar até a 

concessionaria, foi informada que não poderia receber o bem pois não 

tinha renda suficiente para que o mesmo fosse liberado. Alega que não foi 

informada de tal fato quando firmou o contrato e requer a entrega imediata 

da carta de crédito, por meio de tutela de urgência, bem como indenização 

por danos morais. A reclamante comprovou a quitação de todas as 

parcelas, nada justificando a não entrega do produto consorciado. As 

reclamadas, em suma, alegam que não cometeram ato ilícito, não estando 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar, pois que o 

contrato foi previamente assinado pela parte reclamante. Pelo que se vê 

dos documentos que acompanham a inicial, a parte reclamante quitou 

todas as parcelas inerentes ao contrato de consórcio. In casu, denoto que 

a parte reclamada não comprovou que o referido contrato foi devidamente 

assinado pela parte autora, apresentando apenas provas unilaterais de 

telas sistêmicas, o que induz a ilação de que a parte autora não foi 

necessariamente esclarecida no ato do ajuste consorcial, assim, há ato 

ilícito, capaz de embasar édito reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos 

básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. Portanto, a 

controvérsia que merece solução, gira em torno da época em que a 

entrega da carta de crédito deve ser efetuada. Neste particular é 

importante e fundamental analisar que o ato jurídico negocial foi celebrado 

sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza 

autêntica relação de consumo. E o Código de Defesa do Consumidor 

legisla, no artigo 46: “Os contratos que regulam as relações de consumo 

não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 

instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance.” Além disso, no citado Diploma Legal, estabeleceu-se - 

artigo 47 - que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. “TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES - CLASSE II - 18 

(OPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 

20 - Nº 21.540) - CAPITAL Relator: EXMO. SR. DES. JOSÉ TADEU CURY 

Partes: EMBARGANTE - JÉSSICA GONÇALVES MATOS PRETTI 

EMBARGADA - BRASIMAC S.A. ELETRODOMÉSTICOS Ementa: 

EMBARGOS INFRINGENTES - CIVIL - DANO MORAL - REGISTRO NO 

CADASTRO DE DEVEDORES DO SPC - DÍVIDA QUITADA - BAIXA NÃO 

PROVIDENCIADA PELA CREDORA - ILEGALIDADE - IRRELEVÂNCIA DE 

PROVA DO PREJUÍZO - RECURSO PROVIDO. É ilícita a conduta da credora 

que mantém, indevidamente, o nome da devedora em cadastros de 

inadimplentes do SPC, após paga a dívida.Na concepção moderna da 

reparação de dano moral, prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se dá in re ipsa, ou seja, se opera por força 

do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova 

do prejuízo em concreto.” (Fonte: Prolink Publicações Jurídicas, Informa 

Jurídico, 30ª Edição, Vol I) A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação e DETERMINO a imediata entrega, pelas reclamadas, da carta 

de crédito adquirida pela reclamante, sob pena de conversão em perdas e 

danos; e CONDENO as reclamadas, solidariamente, ao pagamento ao 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, importância que considero ponderada e razoável - diante da não 

comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, 

sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente 

corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015280-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IONE TEREZINHA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES AVANCADAS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015280-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IONE TEREZINHA NORONHA 

REQUERIDO: TOPSAPP SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E REDES 

AVANCADAS LTDA - ME, TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Não há 

preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à 

incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Passo a decidir. A simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

deve a reclamação ser julgada parcialmente procedente. Aduz a parte 

reclamante aduz que contratou os serviços da reclamada, que em 07 de 

dezembro de 2019 sua residência estava sem nenhum sinal dos serviços 

contratados e, desta forma ligou na empresa Requerida para informar a 

falha de sinal. Contudo, afirma que o atendente Clodoaldo informou que no 

dia 07 de dezembro de 2019 já não estariam mais efetuando reparos, pois 

estariam com a agenda cheia. Ainda, que na segunda e terça feira 
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seguintes, a Requerida não entrou em contato quanto ao reparo. Alega 

que, em 11 de dezembro de 2019, a filha da Requerente dirigiuse até o 

local onde contratou e pediu para conversar com o setor responsável por 

rescisão de contrato, requerendo a rescisão contratual sem qualquer 

custo. Desta forma, a atendente informou que precisaria conversar com o 

jurídico sobre a possibilidade e que daria retorno até às 11 horas daquela 

manhã. Ainda alega a Requerente “retorno esse que não ocorreu dentro 

do prazo prometido, como já era de se esperar”. A Requerente fora 

informada que seria necessário a ajuda de outro técnico para reparar um 

corte que havia sido feito no cabo na esquina da quadra da residência e 

em 12 de dezembro de 2019, o sinal fora reestabelecido. Porém, ainda 

afirma que o sinal de internet que chega até a casa da Requerente é muito 

inferior ao contratado. Dito isso, pediu primeiramente que lhe fosse 

concedida a antecipação dos efeitos da tutela com a rescisão contratual e 

não cobrança da multa imposta, e ainda, condenação da Requerida ao 

pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte 

reclamada alega que não cometeu ato ilícito, afirmando que não estão 

presentes os requisitos necessários ao dever de indenizar. Ora, os 

documentos anexados com a inicial não deixam dúvida alguma que o 

reclamante registrou diversas reclamações administrativas perante a 

reclamada, que culminou em pedido de cancelamento dos serviços, como 

se vê dos protocolos informados na inicial. Considerando que a reclamada 

não trouxe elemento algum ao feito que comprovasse a efetiva prestação 

de serviços de qualidade, aliado a negativa do reclamante, o contrato deve 

ser rescindido, com a declaração de insubsistência dos débitos relativos a 

multa de fidelização. Com relação aos danos morais, não vejo nenhum 

gravame mereça reparação. A parte reclamante apenas recebeu mera 

cobrança, não tendo sido registrada qualquer restrição comercial em seu 

nome e CPF. Assim, diante dos elementos e evidência apresentados, o 

que se divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante 

não excedem ao patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido 

de indenização seria consagrar a banalização dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública. Sobre a matéria o STJ 

decidiu o seguinte: STJ. Direito civil. Responsabilidade civil. Compra pela 

internet. Presente de natal. Não entrega da mercadoria. Violação a direito 

de personalidade não comprovada no caso concreto. Danos morais 

indevidos. «1.- A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os 

aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e 

próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais 

indenizáveis. 2.- A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet 

configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa 

a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando 

comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível 

pleitear indenização a esse título. 3.- No caso dos autos, as instâncias de 

origem concluíram não haver indicação de que o inadimplemento da 

obrigação de entregar um «Tablet», adquirido mais de mês antes da data 

do Natal, como presente de Natal para filho, fatos não comprovados, como 

causador de grave sofrimento de ordem moral ao Recorrente ou a sua 

família. 4.- Cancela-se, entretanto, a multa, aplicada na origem aos 

Embargos de Declaração tidos por protelatórios (CPC, art. 538, parágrafo 

único). 5.- Recurso Especial a que se dá provimento em parte, tão 

somente para cancelar a multa.» ( STJ - (3ª T.) - Rec. Esp. 1.399.931/2014 

- MG - Rel.: Min. Sidnei Beneti - J. em 11/02/2014 - DJ 06/03/2014 - Doc. 

LEGJUR 142.3903.1003.9200) STJ. Responsabilidade civil. Dano moral. 

Consumidor. Indenização indevida. Defeito de veículo. 15 Visitas à 

concessionária. Mero dissabor. Precedentes do STJ. CCB/2002, art. 186. 

CF/88, art. 5º, V e X. «Não há dano moral quando os fatos narrados estão 

no contexto de meros dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, 

os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem 

qualquer repercussão no mundo exterior.» ( STJ - AgRg no AgRg no Ag. 

de Inst. 775.948/2008 - RJ - Rel.: Min. Humberto Gomes de Barros - J. em 

12/02/2008 - DJ 03/03/2008 - Doc. LEGJUR 103.1674.7514.8300) Isto 

posto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta 

reclamação, apenas para declarar rescindido o contato entre as partes e 

insubsistente os valores cobrados a titulo de multa por fidelização, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS em razão de mero 

aborrecimento; e o faço a teor do artigo 487, I, do CPC. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS XORE PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009816-68.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RUBENS XORE PONCE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Das preliminares 

REJEITO AS PRELIMINARES AVENTADAS pela parte reclamada, eis que as 

teses se confundem com a análise do próprio mérito. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se a 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes nos 

valores de R$168,65 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), e outra no valor de R$202,79 (duzentos e dois reais e setenta 

e nove centavos), vencidos em 11/09/2015 e 23/11/2015. Inicialmente 

quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção 

de ofício do valor da causa quando verificar que esta “não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do art. 291, NCPC à toda 

causa deverá ser atribuído um valor. Em sua exordial a parte Requerente 

atribuiu à causa o valor de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), 

correspondentes ao débito que buscava ver declarado inexigível; todavia, 

ainda postulou a condenação da parte Embargante em danos morais. Em 

sua exordial a parte Requerente nega a existência de relação jurídica, bem 

como afirma desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da contratação e existência do débito; para tanto, visando 

corroborar seus argumentos trouxe aos autos gravação de voz (id nº 

10729496), faturas (ids nº 10729435, 10729442, 10729440, 10729445, 

10729451 e 10729454), histórico de ligações (id nº 10729463). Quanto ao 

extrato de negativações bastaria que a parte Requerida trouxesse aos 

autos cópia por esta providenciada, visto que também possui acesso a 

tais bancos de dados. Conforme exposto a controvérsia da presente 

demanda cinge-se a dois pontos. A existência de relação jurídica e a 

origem do débito. Quanto ao primeiro, em que pese a parte Requerente 

afirme explicitamente que nunca contratou os serviços da parte 

Requerida, a documentação trazida aos autos por esta demonstram o 

contrário. Ocorre que a reclamada trouxe contrato devidamente assinado 

pela parte autora, inclusive com assinatura idêntica a exarada em 

procuração, sendo desnecessário a prova pericial, provas hábeis a 

comprovar a contratação entre as partes, ou seja, as mesmas são 

suficientes cumprirem o ônus probatório da parte Requerida, nos termos 

do art. 373, II, CPC. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 
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? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA para constar o valor atribuído pela 

parte Requerente em sua petição inicial no patamar de R$ 10.229,88 (dez 

mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos). Ainda, 

CONDENO da parte parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015257-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAYS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015257-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARIANE TAYS LOPES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que 

in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC. I - Preliminar - Inépcia da Inicial – ausência de documentos 

indispensáveis a demanda Denoto que a tese se confunde com a análise 

do próprio mérito. Afasto, pois, a preliminar. II - Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

no valor de R$ 178,42 (cento e setenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos), referente a um suposto débito e protesto que desconhece, 

haja vista estar em dias com as faturas mensais de sua unidade 

consumidora, apresentando provas junto a exordial. A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente, pugnando pela ausência no dever de 

indenizar em razão de exercício regular de direito. Em sede de 

impugnação, a reclamante reitera os argumentos da inicial. É breve relato. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a protesto e negativação. Cabe ao requerido que alegar fato 

impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a 

versão posta na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome da reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência da 

pretensão formulada na inicial, para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR e: a) 

declarar inexigíveis os débitos mencionados na inicial imputados pela 

reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta instância (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000072-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ELSA MAIELI ENGSTER 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento, mormente após 

audiência de instrução realizada com depoimento pessoal da autora. Prima 

facie, REJEITO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA, eis que a tese se confunde com a análise do próprio mérito. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 
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impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ELSA MAIELI 

ENGSTER em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que compareceu no dia 07/01/2020 na 

agência do requerido, para efetuar procedimentos bancários. Aduz que 

retirou sua senha às 11 horas e 14 minutos, todavia, teve que aguardar 

por aproximadamente 1h e 18min, para ser atendido. Diante destes fatos, 

a parte requerente ajuizou a presente Ação com o fito de que o Banco 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos 

morais. Por sua vez a reclamada se limitou apenas a alegar ausência de 

requisitos ensejadores a responsabilização civil e que a situação não 

configura dano moral, contudo não contestou ou invalidou a prova 

produzida pela parte autora quanto ao tempo de espera. Ab initio, não 

obstante a parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus 

argumentos, denoto que a parte autora não comprovou de forma eficaz e 

inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante na 

presente lide. In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento. Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do 

ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, 

eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se 

admite a presunção dos fatos. Pelo contrário, é imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante 

instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito 

invocado. Outrossim, o direito à indenização está adstrito à evidência da 

ilicitude e a comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. (...) 

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 333, I, CPC. Havendo cláusula que permite a 

renovação automática do seguro uma única vez, e tendo a Recorrida 

alegado na inicial que compareceu na agência bancária do Reclamado e 

requereu a manutenção do contrato, não há o que se falar em ato ilícito. 

Recursos da Reclamada provido. Ação julgada improcedente Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.? (TJMT ? Turma 

Recursal Única - Juiz Relator Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, j. 

27.02.2015) (negritei) Assim, in casu, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, posto que não resta evidenciada a angústia, vexame ou 

humilhação sofrida pelo consumidor, ou mesmo aflição e perda patrimonial 

considerável na presente lide. Essas premissas forçam reconhecer que a 

improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA 

PARTE AUTORA COM RELAÇÃO AO DANO MORAL, por configuração de 

mero aborrecimento; e o faço com resolução do mérito, forte no artigo 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013665-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FLORES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013665-77.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA FLORES 

NUNES REQUERIDO: COLONIZADORA SINOP S A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. DECIDO. Passo a decidir o 

feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

havendo necessidade de provas orais. Rejeito a preliminar referente à 

impugnação de ILEGITIMIDADE PASSIVA, eis que denoto liame jurídico 

contratual entre as partes. Passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante, 

indenização por danos morais sob o argumento de que no mês de Outubro 

de 2019, ao tentar financiar uma motocicleta teve o seu financiamento 

negado, e que ao verificar a fundo sobre tal débito em seu CPF, descobriu 

se tratar de débitos de IPTU do município de Sinop. Informa ainda que 

adquiriu um imóvel no ano de 2.000 junto à Requerida e que ao realizar um 

acordo referente a débitos em aberto junto com Requerida, acabou 

devolvendo este imóvel no ano de 2006 para a Requerida ao qual é o fato 

gerador do débito do IPTU. Acrescentou que, constam protestados e 

inscrita na dívida ativa débitos de IPTU dos anos de 2016/2017 e 2018 e 

taxa de lixo e IPTU 2019 em nome da Requerente e por este motivo 

ingressou com presente ação contra a Requerida. Liminar foi indeferida 

(id. 26504207). A parte Reclamada alega que não cometeu nenhuma 

conduta ilícita, pois nada tem a ver com o fato da Requerente estar com o 

nome negativado junto a Prefeitura municipal de Sinop, pugnando pela 

ausência no dever de indenizar, em virtude de ausência de provas. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Contudo, no presente caso, denoto que a obrigação de juntar extratos 

idôneos, comprovando a alegada restrição e protesto no nome e CPF da 

parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja vista que bastaria esta ter juntado prova documental do seu direito, 

como manteve-se inerte, a improcedência se impõe, corroborado ao fato 

de que a parte autora não comprovou que houve o acordo alegado e/ou 

provas da entrega do avocado imóvel. Neste caso, o reclamante deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. “O elemento primário de 

todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses 

ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à 

ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. Não há 

responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico 

cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica.” (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 
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convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. 

Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora 

a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para 

respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à 

honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de 

dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - 

(34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - 

Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - 

Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do CPC, em razão de 

ausência de provas documentais e fatos que só se podem comprovar 

através de provas materiais. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis 

que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015091-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015091-27.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SELMA ALVES SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Das preliminares 

REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA LIDE, 

AVENTADA pela parte reclamada, eis que a tese se confunde com a 

análise do próprio mérito. DE conformidade REJEITO A PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE EXTRATO ORIGINAL DO SPC E SERASA, poso que a tese 

não trará prejuízo ao julgamento da presente demanda. Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de dilação probatória. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SELMA ALVES SANTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. A controvérsia da presente demanda cinge-se 

a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no 

valor de R$ 441,84, pleiteando com isso a declaração de inexistência do 

débito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por supostos 

danos morais sofridos, eis que alega fraude. Em sua exordial a parte 

Requerente nega a existência de relação jurídica, bem como afirma 

desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade 

da contratação e existência do débito; para tanto, visando corroborar 

seus argumentos trouxe aos autos contrato escrito, devidamente 

assinado pela parte autora, inclusive idêntica a exarada em documentos 

pessoais e procuração acostados a inicial, entre outras provas hábeis a 

comprovar a contratação lícita entre as partes, demonstrando a relação 

jurídica (id. 29194355), ou seja, as mesmas são suficientes a cumprirem o 

ônus probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC. 

Conforme exposto a controvérsia da presente demanda cinge-se a dois 

pontos. A existência de relação jurídica e a origem do débito. Quanto ao 

primeiro, em que pese a parte Requerente afirme explicitamente que nunca 

contratou os serviços da parte Requerida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação pela parte Requerente e via de 

consequência JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado 

pela reclamada do valor de R$ 441,84, corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao 

crédito; COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Ainda, CONDENO da parte parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância 

de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007452-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA 

REQUERIDO: LUCIVANIA VIEIRA SANTOS Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. DA PRELIMINAR A parte alega prescrição da pretensão autoral, 

sobre o tema já foi definido: TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020150686 DF 0015178-32.2014.8.07.0000 (TJ-DF) Data de 

publicação: 17/09/2014 Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OMISSÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ILÍCITO QUE SE RENOVA DIA-A-DIA. 

NÃO-OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. I A pretensão de transferência de automóvel para o adquirente 

se renova dia a dia, não sendo alcançada pela prescrição, à medida que 

decorre da prática de um ato ilícito que se perpetua no tempo, sendo que a 

pretensão visando cessar tal ilícito também se renova a cada dia. II - 
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Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Rejeito a tese da preliminar, eis que 

a ofensa está se renovando a cada dia e ano, não sendo alcançada pela 

prescrição. Os pedidos da parte autora são parcialmente procedentes. A 

parte promovente aduz que “Aduz a autora ter vendido um veículo 

motoneta YAMAHA T115 CRYPTON ED, cor prata, placa NTY-8784, 

RENAVAN: 343181258, para a Requerida em 03 de agosto de 2013. Alega 

ter outorgado procuração à Requerida para que esta realizasse a 

transferência do veículo junto ao Detran-MT. Relata ainda que, pelo 

negócio a Requerida pagaria à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a serem pagos em parcelas com vencimento para 30 (trinta), 60 

(sessenta) e 90 (noventa) dias, contados da tradição do bem que, 

segundo a autora, ocorreu em 02 de agosto de 2013. Por fim, alega que a 

Requerida jamais adimpliu os valores acordados, tampouco efetuou a 

transferência do veículo junto ao Detran-MT, além de não pagar os tributos 

e encargos devidos pela propriedade e uso do bem. Desta feita, pugna 

pelo reconhecimento da existência do negócio jurídico, pela condenação 

da Requerida ao pagamento do valor ajustado, acrescido de juros e multa, 

que seja determinada a transferência do bem junto ao Detran, bem como 

ao pagamento dos tributos devidos desde então.”(Sic). A parte reclamada 

alega que adquiriu o veículo de terceira pessoa, conhecida como “negão 

passarinho”, e que jamais realizou negócio jurídico com a autora, tendo 

contato com ela apenas uma vez quando foram ao cartório para firmar a 

procuração juntada aos autos, pugnando pela ausência de qualquer 

responsabilidade. Da análise dos autos, entendo que a transmissão do 

bem restou evidente e também foi assumida pela parte ré, devendo a parte 

promovida ser responsabilizada pela transferência do avocado veículo, 

conforme procuração outorgada pela Reclamante à Reclamada, realizada 

em 02/08/2013 (Id. 20384112), demonstra que efetivamente houve negócio 

travado entre as partes. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe: Art. 134. 

No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá 

encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo 

de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação. No caso dos autos, a tradição e 

outorga de poderes a se fazer comunicação de venda do avocado veículo 

em comento se deu em 02/08/2013 (Id. 20384112), desta forma, resta 

evidente a responsabilidade do promovido quanto aos débitos posteriores 

a avocada data. Veja-se julgado do E. TJSP: “VEÍCULO IPVA - Alegação 

de alienação. Não comunicação ao DETRAN. Pretensão à anulação de 

lançamento de cobrança, da CDA e do respectivo protesto. Possibilidade 

Inconstitucionalidade do artigo 6º, inciso II, da Lei Estadual nº 13.296/2008 

reconhecida pelo C. Órgão Especial - Inteligência da Súmula 585 do E. 

Superior Tribunal de Justiça. O dispositivo em comento atribui a terceiro 

não integrante da relação jurídica a obrigação do adimplemento da 

obrigação principal, o que lhe confere traços de confisco - Alienante que 

não é sujeito passivo da relação tributária - Precedentes Sentença de 

i m p r o c e d ê n c i a  R e c u r s o  p r o v i d o ”  ( A p e l a ç ã o  n º 

1001578-37.2017.8.26.0405, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6ª Câmara, j. 

03.8.2018, v.u.). Daí que, uma vez não sendo possível imputar a autora a 

responsabilidade tributária decorrente da propriedade atual do veículo a 

partir de sua comunicação, pela qual deixou a promovente de deter a 

posse e a propriedade do bem em 02/08/2013. Dessa forma, quanto ao 

pleito referente ao dano moral, tendo em vista o exposto nos artigos artigo 

123, § 1.º, e o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a 

parte promovente tinha a obrigação de comunicar a transferência de sua 

motocicleta junto ao DETRAN/MT, razão pela qual opino pela rejeição do 

dano moral pleiteado. Quanto ao dano material, referente aos pagamentos 

dos impostos pertinentes, vislumbro que a autora acostou aos autos 

provas suficientes a obrigação e responsabilidade por parte da 

promovida, no valor de R$ 8.059,48 (oito mil e cinquenta e nove reais, 

quarenta e oito centavos), razão pela qual acolho o pleito. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de MARIA APARECIDA 

SILVA, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com julgamento do mérito, o que faço para fins de: a) declarar a 

inexistência de propriedade do PAS/MOTONETA, YAMAHA T115 

CRYPTON ED, cor prata, placa NTY-8784, renavam: 343181258, a partir 

de 02/08/2013, à pessoa da autora MARIA APARECIDA SILVA; b) declarar 

a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à alienação da referida 

motocicleta, datada de 02/08/2013. DETERMINO que ao novo proprietário 

Sr. LUCIVANIA VIEIRA SANTOS recaia todos os débitos no valor de R$ 

8.059,48 (oito mil e cinquenta e nove reais, quarenta e oito centavos) após 

a data da entrega do bem através de tradição, por força de procuração 

lavrada em 02/08/2013, comunicação junto ao DETRAN, em 15 (quinze) 

dias corridos após a publicação da sentença. EXPEÇA-SE ofício ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT para efetivar a 

transferência da motocicleta Modelo: PAS/MOTONETA, YAMAHA T115 

CRYPTON ED, cor prata, placa NTY-8784, renavam: 343181258, a partir 

de 02/08/2013” à pessoa de LUCIVANIA VIEIRA SANTOS, inclusive todos 

os débitos inerentes a quaisquer impostos e multas, especificamente os 

impostos do valor de R$ 8.059,48 (oito mil e cinquenta e nove reais, 

quarenta e oito centavos). Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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Processo Número: 1000037-84.2020.8.11.0015
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CRYSTTIANE MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000037-84.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CRYSTTIANE MENDES 

FERREIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FURTADO PEREIRA DA SILVA OAB - RS62718 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA DA SILVA PEIXOTO OAB - RS80173 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000140-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ABEL REZENDE REQUERIDO: 

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013026-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013026-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ADRIANO SOUZA Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013028-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO BORSTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013028-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: MARCOS ROGERIO BORSTEL Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013024-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CABRAL MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESSENCIAL MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013024-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ESSENCIAL MOVEIS LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DOS 

SANTOS, SILVANA CABRAL MARTINS DOS SANTOS Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013023-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CABRAL MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ESSENCIAL MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013023-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: ESSENCIAL MOVEIS LTDA - ME, ANTONIO MARTINS DOS 

SANTOS, SILVANA CABRAL MARTINS DOS SANTOS Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GIANNI MAZER BERNARDI (REQUERENTE)

BRUNA CAROLYNE DE VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000150-38.2020.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO GIANNI MAZER 

BERNARDI, BRUNA CAROLYNE DE VARGAS REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 
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processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006964-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006964-03.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISAEL CONCEICAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013029-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO BORSTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013029-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

REQUERIDO: MARCOS ROGERIO BORSTEL Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para 

tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO OAB - PE42379 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000141-76.2020.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS APARECIDA DE 

CARVALHO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e 

empregado forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, 

com fito negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os 

requisitos de existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice 

para a homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 
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840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar 

as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012342-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CRISTINA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012342-37.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SARA CRISTINA GOMES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. SARA CRISTINA GOMES PEREIRA ajuizou AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de ESTADO DE MATO GROSSO E 

Mato Grosso Previdência MTPREV, ambos qualificados. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a não incidência de contribuição previdenciária 

em cargo de comissão. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de 

Contribuição Previdenciária c/c Restituição de Valores e Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por SARA CRISTINA GOMES PEREIRA, servidor(a) 

lotado(a) na sede da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, propôs 

a presente ação de repetição de indébito com o escopo de ser 

restituído(a) dos valores cobrados pelo Estado de Mato Grosso sobre a 

denominada "Gratificação por Dedicação Exclusiva", com a respectiva 

condenação do promovido à restituição dos valores supostamente 

indevidos descontados nos últimos 5 anos. Segundo relata a autora, a Lei 

Complementar n° 50/98, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da 

educação do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 39, que ao 

Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de 

unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e 

secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação 

exclusiva, remunerada na forma estabelecida no §1° do mesmo dispositivo 

legal. Requer, portanto, a condenação do Requerido à restituição da 

quantia descontada “indevidamente” na importância de R$ 24.098,66 (vinte 

quatro mil, noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), atualizada 

com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, referente 

ao período de 10/09/2014 a 10/05/2019. Discorreu sobre as deduções 

pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos 

discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos 

que instruem o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

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. 130, 

do CPC. Feitas estas considerações, com supedâneo no artigo 330, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO Em 

sua peça de contestatória, o Estado de Mato Grosso alegou, 

PRELIMINARMENTE, a PRESCRIÇÃO de todos os pedidos fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito, logo sustenta que está consumada 

a prescrição em relação às parcelas anteriores a 26/09/2014. A 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA deve ser acolhida somente para 

isentar o promovido, ESTADO DE MATO GROSSO, quanto aos descontos 

previdenciários posteriores a 30/01/2015 em razão da edição da Lei 

Complementar Estadual nº 560 de 30/12/2014 que criou o MT PREV, 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Conforme cálculo de id 

nº 24317252 verifica-se que a causa de pedir do presente feito delimita-se 

a alegados descontos indevidos entre 10/09/2014 a 10/05/2019. Quanto 

aos valores descontados posteriores a dezembro/2014, mormente entre o 

período de janeiro/2015 a maio/2019, conforme consta em cálculos anexo 

a exordial, forçoso o reconhecimento da prescrição quinquenal em 

observância ao art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: “As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram”. De outro modo, os descontos 

ocorridos em janeiro/2015 são de responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso, ora requerido, conforme reconhecido na contestação, motivo pelo 

qual é devida a restituição dos avocados valores dos períodos entre 10 de 

outubro/2014 a 10 de janeiro/2015. Conforme relato da petição inicial, a 

parte Requerente foi nomeada para cargo em comissão na função de 

Professora Formadora no CEFAPRO de agosto de 2014 a dezembro de 

2016 e como Coordenadora Pedagógica de agosto de 2017 a julho de 

2019, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da 

prescrição qüinqüenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 

(cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (26/092019), 

em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 219, §1º, e 

art. 263, ambos do Código de Processo Civil. Diante dos fatos e 

fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em 

contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão 

contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos 

(26/09/2014) contados da data da distribuição da ação (26/09/2019 – 

protocolização/ajuizamento da presente ação). Assim, denoto que o réu 

ESTADO DE MATO GROSSO deve restituir, na forma simples, os meses de 

outubro/novembro e dezembro/2014 e janeiro/2015; e quanto aos pedidos 

atinentes aos descontos entre fevereiro/2015 e setembro/2019, ACOLHO 

a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, devendo ser julgados, estes 

pedidos, extintos sem resolução do mérito. DO MÉRITO Dispõe a 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL a respeito do SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, nos 

parágrafos relativos ao art. 40 e o artigo 201: “Art. 40. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 

dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) 2º - Os proventos de aposentadoria 

e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 3º Para o 

cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, 

serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 

artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 12 - Além do disposto neste artigo, 

o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo 
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observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime 

geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 

15/12/98)”. “Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, 

serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)”. De fato, a E.C. 

n.º 20/98 deu “NOVO NORTE” ao SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, porquanto 

há de existir NECESSÁRIA CORRELAÇÃO entre a CONTRIBUIÇÃO 

RECOLHIDA e o BENEFÍCIO OFERTADO, não podendo os proventos de 

aposentadoria e as pensões, no momento de sua concessão, ultrapassar 

a remuneração do servidor. No entanto, a Constituição Federal disciplinou 

nos citados §§ 3º e 12 do art. 40 e do art. 201, a possibilidade para que lei 

ordinária estabelecesse a forma de correspondência entre a remuneração 

e os proventos, dando amplitude, inclusive, para dispor sobre a 

incorporação de parcelas que compõe a base de cálculo da contribuição 

da previdência. Registre-se que a remuneração engloba a totalidade das 

parcelas recebidas pelo servidor, não se confundindo com o vencimento, 

que é apenas a base remuneratória vinculada ao cargo. Acerca do tema, 

elucidativa a maneira como a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha tratou 

a matéria. Vejamos: “Remuneração é o total dos valores percebidos, a 

qualquer título, pelos agentes públicos. É o valor integral do quanto 

percebido pelo agente público, abarcando todas as parcelas que 

compõem a contraprestação que lhe é devida pelo exercício de seu cargo 

e/ou funções. (...) A Constituição aplica seguidamente o termo 

remuneração, sempre ligando o seu significado à contraprestação 

pecuniária pelo desempenho de cargo, função ou emprego público, de 

qualquer natureza e com quaisquer características com que conte. A 

remuneração engloba todos os valores que compõem o quantum a ser 

recebido pelo agente público como retribuição legal devida pelo seu 

desempenho. Assim, todas as parcelas denominadas 'acréscimos 

pecuniários', pagos a título de vantagens, como indenização ou como 

adjutório ao agente público, inserem-se na definição normativa de 

remuneração, pois elas compõem-na e estabelecem o seu valor” 

(Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, p. 

305). No caso presente, a LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº. 202/04 

regulamentou a CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos servidores públicos 

civis e militares, ativos e inativos do Estado de Mato Grosso, nos 

seguintes moldes: “Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais 

para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do 

Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e 

o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, 

ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% (onze por cento) da 

remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;”. 

Transportando os dispositivos Constitucionais e Legais, alhures 

mencionados, para o caso em tela, verifica-se que a Legislação Estadual 

não estabelece a incorporação da parcela percebida pela Autora no 

exercício do cargo em comissão ao seu vencimento base no cargo efetivo 

de analista judiciária. Extrai-se da Lei nº 10.887/04: “Art. 4º A contribuição 

social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, 

incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo 

regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), 

incidente sobre a totalidade da base de contribuição. § 1º Entende-se 

como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de 

caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) VIII - a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função de confiança; (...)”. Em conformidade com o dispositivo acima 

transcrito, a parcela, decorrente do cargo ou função de confiança, não 

incorporável ao vencimento base do servidor público titular de cargo 

efetivo, configura vantagem transitória, aliás, condicionada ao efetivo 

desempenho dos referidos cargos comissionados, obstando a sua 

inclusão no cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido o E. 

TRIBUNAL de JUSTIÇA já decidiu: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – 

EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA – NÃO INCIDÊNCIA – 

LEI Nº. 10.887/04 - ORDEM CONCEDIDA. É indevida a incidência de 

contribuição previdenciária sobre parcela, decorrente do cargo ou função 

de confiança, não incorporável ao vencimento base do servidor público 

titular de cargo efetivo, por configurar vantagem transitória, aliás, 

condicionada ao efetivo desempenho dos referidos cargos 

comissionados. (MS 118085/2011, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 

TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/05/2012, Publicado no DJE 06/06/2012). 

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ATIVO – 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O 

VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO 

CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. A 

contribuição previdenciária, com o advento da EC nº. 41/2003 e a 

regulamentação trazida pela Lei nº. 10.887/04, não incide sobre a parcela 

referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto não incorporável 

ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria. (MS 

87662/2011 – Tribunal Pleno – Rel. Guiomar Teodoro Borges – DJ: 

27/10/2011 – TJ/MT). O SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA já consignou o 

ENTENDIMENTO, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO 

COMISSIONADA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

É inadmissível Recurso Especial quanto à questão (art. 176 do CTN), que 

não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de 

Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Relativamente 

ao art. 176 do CTN, a fundamentação adotada pela Corte local (de que 

apenas as parcelas comprovadamente sem natureza remuneratória por 

ocasião da aposentadoria estão desoneradas da contribuição 

previdenciária) demonstra a desnecessidade de seu exame para compor 

a lide 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não incide 

contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança. 5. Agravo 

Regimental não provido. (AgRg no Ag 1394751/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011). E, 

ainda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Servidor público: contribuição 

previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável ao 

vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao 

exercício de função ou cargo comissionados (CF, artigos 40, § 12, c/c o 

artigo 201, § 11, e artigo 195, § 5º; L. 9.527, de 10.12.97)” (RE 463348, 

Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 

14/02/2006, DJ 07-04-2006 PP-00037 Ement Vol-02228-09 PP-01756 RTJ 

VOL-00201-01 PP-00373 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 284-288). Nesse 

contexto, no caso presente, verifica-se que a parcela a título de cargo em 

comissão, por se tratar de verba de caráter temporário, embora componha 

a remuneração total da Autora, não integra a soma dos seus vencimentos 

básicos no cargo de analista judiciária que deverão ser considerados no 

cálculo de seus proventos quando de sua aposentadoria, portanto, tal 

parcela deve ser excluída da base de cálculo da contribuição 

previdenciária por não incorporar a futuros proventos. “Ex positis”, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte Autora à RESTITUIÇÃO da 

QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE a título de CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL incidente sobre a parcela de vencimentos da Autora relativo à 

FUNÇÃO COMISSIONADA exercida, somente a partir da data de 

27/09/2014, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) Por 

conseguinte, CONDENAR os promovidos ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MTPREV solidariamente, a restituir, na forma simples, os meses de 

outubro/novembro/dezembro/2014 e janeiro/2015, a ser devidamente 

APURADO na fase de LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA; c) CONDENAR o 

promovido Mato Grosso Previdência - MTPREV, a restituir, na forma 

simples, os valores dos meses de fevereiro/2015 a maio/2019, na forma 

simples, a ser devidamente APURADO na fase de LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA. Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012202-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012202-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA CRISTINA 

MORAIS DE LIMA. REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Vistos etc. Desnecessária a 

produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por 

oportuno, destaco que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados 

Especiais seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por ANA CRISTINA MORAIS DE LIMA em face de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. 

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza 

dano moral indenizável. De início, observo aplicarem-se ao caso as 

disposições do CDC, pois, nos termos do art. 17 do referido diploma legal, 

equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Pois bem. 

Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 10485954), em 14/01/2017 a 

promovida negativou a parte autora por um débito de R$ 740,95, com 

vencimento em 01/09/2015 e vinculado ao contrato nº 16104903741. Em 

sede de contestação, a promovida defende que o débito decorre do 

inadimplemento de produtos adquiridos para revenda originariamente junto 

à empresa “NATURA”, que cedeu o crédito à reclamada. A corroborar sua 

assertiva, colacionou no corpo da contestação telas sistêmicas com os 

dados cadastrais da autora descritivos da prestação dos serviços, bem 

como a instruiu com contrato de adesão aos serviços acompanhado de 

cópia dos documentos pessoais da autora, mais fatura e nota fiscal da 

venda de mercadorias à reclamante. A autora, por sua vez, quedou-se 

inerte acerca do teor da defesa e documentos que a subsidiam, os quais, 

por ausência de impugnação, são considerados autênticos em forma e 

conteúdo, conforme inteligência dos artigos 411, III, 436 e 437, todos do 

CPC. Desta forma, entendo que, desincumbindo-se do ônus previsto nos 

artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, a promovida comprovou 

documentalmente a existência de relação contratual entre as partes, não 

havendo que se falar em cobrança indevida e tampouco inexistência de 

débito. Trata-se a negativação de exercício regular do direito, vez que 

devido o débito e ausente a comprovação de pagamento. Diante do 

exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, 

conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004089-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MARTINS DE TORO GASI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004089-94.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME 

EXECUTADO: ROGERIO MARTINS DE TORO GASI Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por C. ARALDI & I. ARALDI LTDA – 

ME em face de ROGÉRIO MARTINS DE TORO GASI. Constata-se que 

sobreveio manifestação do promovente (id nº 28678147) aduzindo que o 

promovido adimpliu integralmente com o débito em litígio. Diante do exposto, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008854-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008854-11.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: DOUGLAS FERNANDO CARDOSO Vistos, etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por STUDIO S FORMATURAS em 

face de DOUGLAS FERNANDO CARDOSO. Constata-se que sobreveio 

manifestação do promovente (id nº 28051613) aduzindo que o promovido 

adimpliu integralmente com o débito em lítigio. Diante do exposto, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, 

inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004260-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BLOCO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SCARIOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004260-51.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: BLOCO NORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP EXECUTADO: ANDRE 

LUIZ SCARIOT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, que foi expedida 

intimação para o reclamante se manifestar (id. 23812718) quanto ao 

prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte conforme 

constata-se paralisado o feito desde 11 de setembro de 2019. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito 

em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 
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Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003488-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYARA BARCELOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003488-59.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME, ELISSON SOUZA GARCIA EXECUTADO: RAYARA 

BARCELOS DOS SANTOS Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME em face 

de RAYARA BARCELOS DOS SANTOS. Constata-se que sobreveio 

manifestação do promovente (id nº 28907222) aduzindo que o promovido 

adimpliu integralmente com o débito em litígio, requerendo inclusive o 

cancelamento de todos os atos de bloqueio e penhoras que por ventura 

tenham sido realizadas. In casu, denoto que não houve nenhum bloqueio 

judicial nos autos. Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado nos arts. 924, inciso II e 925, ambos 

do Código de Processo Civil; via de consequência torno sem efeito a 

decisão de id. 11678555. Deixo de condenar a parte executada a pagar 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do 

exposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C..

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015550-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015550-29.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDSON PEREIRA BIZERRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Demais disso, não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. De um mesmo vértice, a demanda em tela prescinde de realização 

de audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Mérito Sustenta a parte reclamante EDSON PEREIRA BIZERRA que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que 

nunca celebrou contrato com a reclamada, alegando fraude. A parte 

requerida, em sua peça de defesa, alega exercício regular do direito e 

legitimidade da cobrança do débito por inadimplência. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mormente que as telas sistêmicas e 

provas acostadas não se prestam a comprovar a legitimidade da 

contratação entre as partes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte requerente para a referida 

contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. A parte reclamante conta com 

mais de uma negativação. Todavia, em análise aos documentos na inicial, 

há outra restrição cadastral anterior em nome da parte autora, qual foi 

discutida judicialmente nos autos n. 1015549-44.2019.811.0015, inclusive 

declarando a inexistência do débito apontado, razão pela qual não se 

aplica a Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 
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exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Assim, 

como anotado, cada indenização deve ser fixada em valor módico. 

Entendo adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em 

R$ 2.000,00, visto que, a restrição anterior está sendo discutida 

judicialmente. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, a teor do artigo 487, I, do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; 2) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do 

nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015513-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015513-02.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANA 

CRISTIANE DA SILVA. REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S/A. Vistos 

etc. Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 

da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por FABIANA CRISTIANE DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO S/A. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a inscrição da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em caso 

negativo, se caracteriza dano moral indenizável. Em observância ao 

princípio da primazia do mérito, insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, 

por não vislumbrar causa impeditiva, relego à análise da preliminar de 

inépcia da inicial suscitada e passo ao julgamento do pedido. De início, 

observo aplicarem-se ao caso as disposições do CDC, pois, nos termos 

do art. 17 do referido diploma legal, equiparam-se ao consumidor todas as 

vítimas do evento. Pois bem. Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 

27645003 – pág. 06), em 21/12/2017 a promovida negativou a parte autora 

por um débito de R$ 1.360,15, com vencimento em 21/12/2017 e vinculado 

ao contrato 454477448000090CT. Em sede de contestação, a promovida 

defende que o débito decorre do inadimplemento de faturas cobrança a 

utilização de cartão de crédito. A corroborar sua assertiva, instruiu a 

defesa com faturas de cobrança da utilização do produto. A autora, por 

sua vez, quedou-se inerte acerca do teor da defesa e documentos que a 

subsidiam, os quais, por ausência de impugnação, são considerados 

autênticos em forma e conteúdo, conforme inteligência dos artigos 411, III, 

436 e 437, todos do CPC. Desta forma, entendo que, desincumbindo-se do 

ônus previsto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, a promovida 

comprovou documentalmente a existência de relação contratual entre as 

partes, não havendo que se falar em cobrança indevida e tampouco 

inexistência de débito. Trata-se a negativação de exercício regular do 

direito, vez que devido o débito e ausente a comprovação de pagamento. 

Diante do exposto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, 

conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008957-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FERNANDO RIGHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008957-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE FERNANDO RIGHI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Não há preliminares ou 

prejudiciais a serem analisadas. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. O reclamante JORGE 

FERNANDO RIGHI alega ter adquirido passagens aéreas da empresa Ré, 

para viajar de Cuiabá/MT com destino a Recife. Aduz que o voo de ida 

sofreu atraso, ocasionando perda de conexão, chegando ao seu destino 

com 7 horas de atraso. Ainda, alega que, comparecendo ao check-in na 

volta, foi surpreendido com a notícia de que suas passagens haviam sido 

canceladas e que deveria realizar o pagamento presencialmente com o 

cartão de crédito utilizado ou em dinheiro, Em razão do exposto, ajuizou a 

presente demanda postulando indenização por danos materiais e morais. 

Ressalta-se que o autor perdeu o transfer que havia contratado. Pegou 

um veículo de aplicativo e foi para o hotel, porém, devido ao atraso, perdeu 

a ½ (meia) diária que havia pago anteriormente para que pudessem 

chegar ao hotel e descansar, sendo que pagou e não pôde usufruir dela 

do valor de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais). A reclamada, em 

contestação, alega que o atraso se deu por intenso trafego aéreo e que 

deu toda assistência ao usuário. Aduz que não cometeu ato ilícito, razão 

pela qual não estão presentes os requisitos necessários ao dever de 

indenizar. Sem controvérsia alguma a reclamada atrasou viagem do 

reclamante em 07 (sete) horas. Nesta situação, de injustificado atraso de 

voo tratando-se de autêntica relação de consumo, é assegurada, no artigo 

6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos materiais e morais: “ São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. À reclamada 

competia a obrigação de realizar o transporte do reclamante, nos horários 

previamente agendados e contratados. O não cumprimento desta 

obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato 

ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se 

espera, configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste 

particular, como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é 

objetiva, o que significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da 

responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de 

serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou 

culpa para emergir o dever de indenizar. Ademais, referido artigo atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de 

dano moral a Recorrente, isso porque o atraso do voo lhe causou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, situação vai muito 

além dos meros aborrecimentos que são ordinariamente suportado por 

qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles independem de comprovação, até 

porque a angústia que se abate sobre todos os usuários do transporte 
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aéreo é pública e notória, cabendo lembrar que a jurisprudência caminha 

decididamente no sentido de se dispensar a comprovação dos danos de 

ordem moral, bastando a demonstração do fato contrário ao ordenamento 

e do liame de causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única 

decidiu o seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – 

ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa aérea que diante 

do atraso de voo, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral. O valor da condenação deve ser fixado nos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0044708-04.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 16/09/2014). RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – 

DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. 

A empresa de aviação que permite o cancelamento de voo de seus 

passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral. 3. Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral 

se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(Recurso Inominado n. 0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir 

Alaércio dos Santos, julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar 

deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados inicialmente, 

diante do risco de se concretizar, em favor da reclamante ilícito 

enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação e: a) condeno a reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais), à título 

de danos materiais, monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir da 

data do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação; b) condeno ainda a reclamada ao R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, importância que considero ponderada e 

razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas 

ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei 

nº 9.099/95, art. 55). Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014885-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. ROGERIO 

PEREIRA DA SILVA ajuizou AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em 

face de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. A controvérsia dos autos cinge-se na abusividade da 

taxa de juros praticada no contrato de financiamento com alienação 

fiduciária e cobrança de taxa de transferência. Em sua petição inicial o 

promovente afirma que a Taxa SELIC diminuiu, motivo pelo qual os juros do 

contrato deveriam ser reduzidos. Ao tempo da contratação, agosto/2018, 

alegada que referida taxa era de 6,40% ao ano, porém, ao tempo da 

propositura da demanda, dezembro/2019, a taxa SELIC estava em 4,90% 

ao ano. Por fim, aduz que a cobrança de taxa de transferência é indevida, 

pois deveria ter sido paga pelo vendedor do veículo e não pelo comprador, 

ora promovente. Por seu turno a promovida sustenta pela improcedência 

da demanda arguindo conformidade da taxa de juros praticada com a 

média do mercado. Inicialmente cumpre REJEITAR a PRELIMINAR de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA suscitado pela promovida. Em sua tese essa 

aduz que a entrega do bem e transferência do veículo é questão 

exclusivamente atinente à relação mantida entre o autor e o vendedor do 

veículo. Contudo, é de se destacar que em nenhum momento o 

promovente postula a obrigação da promovida em transferir o veículo. Ao 

contrário, limitou-se a questionar a taxa de juros praticada e a cobrança 

de taxa de transferência. Logo, o conteúdo suscitado na preliminar não 

condiz com a causa de pedir discriminada na petição inicial. Quanto ao 

mérito da demanda este é improcedente. Às relações jurídica havidas 

entre consumidores e instituições financeiras é aplicável o CDC conforme 

pacificado, e sumulado, pela jurisprudência pátria. Caracterizando-se o 

contrato avençado entre as partes como de adesão. Entretanto, isto por si 

só, não implica em nulidade das cláusulas no documento estipuladas. O 

promovente em sua petição inicial tenta vincular a taxa SELIC a uma 

automática flutuação das taxas de juros dos contratos de financiamento. 

Contudo, tal raciocínio, a meu sentir, induziria instabilidade e incerteza. É 

indiscutível que a taxa SELIC é utilizada como parâmetro para as demais 

taxas de juros; porém, certamente não é a única levada em consideração 

quando cada instituição financeira fixa a taxa de juros para cada um dos 

produtos e serviços ofertados. Caso o raciocínio do promovente foi 

aplicado a taxa de juros praticada por toda e qualquer instituição 

financeira seria a mesma, pois haveria verdadeiro tabelamento dos 

valores. A taxa SELIC, conforme o promovente afirma, vem sendo 

reduzida em razão de esperanças e de condições favoráveis do mercado 

nacional e um cenário próspero da economia mundial. E neste contexto já 

entendeu o STJ: Não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com base 

na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os demais 

aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos componentes 

do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, a 

taxa de risco, custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material 

de consumo, etc) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com efeito, 

a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade somente teria 

razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da 

intermediação financeira” (Resp 574.213/RS, Rel. Min. CarlosAlberto 

Menezes Direito, j. 29/6/2004). Assim, uma vez que as taxas praticadas 

pelas instituições financeiras não possuem uma limitação regulamentar 

carece de amparo legal a pretensão de impor limites, ou mesmo revisões, 

apenas como base em uma faceta da econômica. Adentrando-se no caso 

concreto, tem-se que a taxa de juros praticada pela promovida foi de 

1,61% ao mês e 21,08% ao ano (id nº 28556463) e, o promovente não se 

desincumbiu do ônus probatório em demonstrar que, referidos patamares 

estariam excessivamente destoantes da média de mercado. Não se 

vislumbra qualquer onerosidade excessiva quando a taxa pratica não 

destoa excessivamente da média. Ainda não há qualquer cobrança de 

valores não contratados. Ao contrário, os valores cobrados foram fixados 

em R$ 1.081,49 em 48 parcelas iguais e sucessivas sendo que nada do 

instrumento original foi alterado. O Banco Central – BACEN mantém média 

das taxas praticadas no mercado. No caso em concreto é aplicada a série 

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com 

recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos[1] e que 

apresentou, em agosto/2018, média de 1,68% ao mês. É imperioso 

observar que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN não possui 

caráter vinculativo absoluto a quaisquer das instituições financeiras e que 

eventualmente se a taxa praticada por uma destas estivesse superior à 

média divulgada não implicaria automático reconhecimento de abusividade. 

A taxa média é simples referencial a ser considerado, mas não um limite 

obrigatório a vincular as instituições financeiras. Considerando que média 

é resultante na soma das taxas disponíveis dividido pela quantia de 

instituições que ofertam aquele produto, certamente existiram casos em 

que os valores são maiores ou menores do que a média obtida. Nestes 

termos, a taxa de juros praticada pela promovida (1,61% ao mês) é inferior 

à taxa média de juros registrada no BACEN o que afasta a ocorrência de 

onerosidade excessiva. Ainda que afirme ter adquirido o veículo por 
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necessidade, não se extrai dos autos qualquer indicativo de que estivesse 

sob premente necessidade ou por inexperiência ou ainda que haja 

evidente desequilíbrio contratual eis que os valores praticados constam 

expressamente consignados no contrato assinado pelas partes. Por fim, o 

promovente se insurge quanto a cobrança de taxa para transferência do 

financiamento no valor de R$ 410,00 prevista no item “c” da cláusula 3º do 

contrato pactuado entre o promovente e o vendedor do veículo (id nº 

26750687). Na petição inicial (id nº 26750679) o promovente afirmou: 

Quando da aquisição do veículo o autor pagou à ré uma taxa de 

transferência do financiamento; tal taxa é do tipo iníquo conforme faz 

referência o código de defesa do consumidor. Tal taxa deveria ser paga 

pelo vendedor do veículo e não o autor que o adquiriu (grifo nosso). E, 

consta no contrato pactuado entre o promovente e SINOP AUTOMÓVEIS 

LTDA – ME (id nº 26750687): Cláusula 3ª. O COMPRADOR pagará ao 

VENDEDOR, pela compra do veículo acima citado o VALOR de R$ 47.000 

(QUARENTA E SETE MIL REAIS) pago da seguinte forma. […] c) 

TRANSFERÊNCIA 410,00 DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO TOYOTA ETIOS 

PLACA QBX-4224 Igualmente improcedente a pretensão neste ponto. 

Primeiramente é de se destacar que a obrigação do promovente em pagar 

a importância de R$ 410,00 foi estipulada em contrato pactuado com 

terceiro que não a promovida. Logo, inviável a condenação desta em 

ressarcir o autor baseado em instrumento particular que não teve 

participação. Segundamente é de se observar que, apesar da má redação 

contida no contrato acima transcrito, em nenhum momento é possível 

inferir que tal valor seja para a transferência do contrato de financiamento. 

Ao contrário, considerando que o valor de R$ 410,00 está entre as 

palavras “transferência” e “propriedade” é possível inferir que tal verba se 

destina a custear as taxas devidas ao DETRAN. Por fim, ainda que não 

fosse o caso, era dever do autor fazer prova mínima do fato constitutivo 

de seu direito nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Contudo, sequer há 

nos autos o efetivo recibo de pagamento de alegada taxa para 

transferência do financiamento. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral. Em atenção aos valores consignados nos autos: 

parcela 16/48 (id nº 27260724), 17/48 (id nº 28379620) e 18/48 (id nº 

29230794), CERTIFIQUE-SE se estas estão vinculadas ao presente feito. 

INTIME-SE a promovida, para que, no prazo de 10 dias informe nos autos 

os dados bancários para a expedição do ALVARÁ de transferência dos 

valores que servirão para quitar as parcelas vencidas no curso da 

demanda, bem como, em igual prazo, deverá fornecer o RECIBO de 

quitação das aludidas parcelas. Deixo de condenar o promovido ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. [1] Acessível em 

https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/25471-taxa-media-mensal-de-juro

s-das-operacoes-de-credito-com-recursos-livres---pessoas-fisicas---a . 

Acesso em fev/2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015242-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JESSICA THAIS ZAVADZKI 

REQUERIDO: JULIANO WINTER Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/1095, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DAS 

PRELIMINARES Rejeito as preliminares aventadas, eis que se confundem 

com a análise do próprio mérito. Os pedidos da autora são parcialmente 

procedentes. A parte promovente aduz que Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer em razão da não transferência de veículo c/c 

indenização por danos materiais e morais. Narra a parte autora, que em 

agosto/2011, alienou em favor d o requerido um ônibus, marca Scania, 

modelo K113, placa MAF4875. Segundo a parte autora, o requerido 

adimpliu com a obrigação assumida, tendo realizado o pagamento integral 

do acordado pela compra, sem, no entanto, ter realizado a transferência 

do veículo junto ao órgão competente. Em virtude da não transferência, 

algumas multas foram imputadas à parte autora, que acabou por realizar o 

pagamento de uma delas, restando, no seu ponto de vista, mais duas em 

aberto. Liminarmente, postulou a autora pela concessão de tutela 

provisória de urgência, a fim de determinar que o requerido transferisse a 

propriedade do veículo junto ao DETRAN/MT, pedido esse que foi deferido 

pelo juízo (ID. 27668513). O requerido, por sua vez, informou o juízo 

acerca da impossibilidade de realizar a transferência do veículo objeto do 

negócio jurídico, conforme manifestação de ID. 28262248, tendo em vista 

que nunca esteve com o recibo de transferência em mãos, porquanto em 

posse da parte autora, conforme colacionado aos autos (ID. 27608716). 

Apresentada contestação, a parte promovida alegou que nunca se negou 

a realizar a transferência do veículo automotor – obrigação que lhe 

caberia –, a parte autora, por outro lado, nunca lhe disponibilizou o recibo 

de transferência, pugnando pela ausência no dever de indenizar. Da 

análise dos autos, entendo que a transmissão do bem restou evidente e 

também foi assumida pela parte ré, devendo a parte promovida ser 

responsabilizada pelo pagamento dos encargos posteriores a 

transferência, assim como pelos impostos devidos após a entrega do bem. 

A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA. POSSE E DOMÍNIO DO VEÍCULO. 

CONSOLIDAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. IPVA E TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO. 

INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 

TRANSFERÊNCIA. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO ANTIGO E DO ADQUIRENTE. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Se em ação de busca e apreensão 

houve consolidação da posse e do domínio do veículo ao credor fiduciário, 

no prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, § 1º), deverá 

o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (transferência), 

passando a ser de sua responsabilidade o pagamento do IPVA e Taxa de 

Renovação de Licenciamento. - O credor fiduciário que deixou de 

transferir, no prazo legal, o bem objeto da ação de busca e apreensão 

para seu nome ou de terceiro, e de pagar o IPVA e a Taxa de Renovação 

de Licenciamento, vencidos depois da decisão judicial, deve ser 

condenado ao pagamento dos referidos encargos; contudo, como o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de 

propriedade, a teor do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não há de 

se falar em indenização por danos morais. TJ-MG - APELAÇÃO CÍVEL 

10707110015468001 MG (TJ-MG) - COMARCA DE VARGINHA - 

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A - APELADO: ISRAEL PEREIRA DE 

SOUZA. Data de publicação: 30/08/2013. O Código de Trânsito Brasileiro 

dispõe: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário 

antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro 

de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de 

transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena 

de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e 

suas reincidências até a data da comunicação. Dessa forma, quanto ao 

pleito referente ao dano moral, tendo em vista o exposto nos artigos artigo 

123, § 1.º, e o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que a 

parte promovente tinha a obrigação de comunicar a transferência do seu 

carro, razão pela qual opino pela rejeição do dano moral pleiteado. Quanto 

ao dano material, referente ao ressarcimento do imposto, vislumbro que a 

autora acostou aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 

5.199,82 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e dois reais), 

entendo ter restado comprovada a obrigação da parte promovida, razão 

pela qual, acolho o pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte promovente em face da promovida, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, para: CONDENAR o requerido ao pagamento 

da quantia de R$ 5.199,82 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e 

oitenta e dois centavos), a título de dano material, corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao 
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mês, a partir do desembolso (07/10/2019). DETERMINO que a reclamada 

assuma a dívida de IPVA a partir data da comunicação de venda junto ao 

DETRAN, ou seja, em 20/10/2011 (id. 27608716). EXPEÇA-SE oficio ao 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT para efetivar a 

transferência do veículo Modelo: marca Scania, modelo K113, placa 

MAF4875, para JULIANNO WINTER, RG nº 577.067 SSP/MT e inscrito no 

CPF nº 016.199.211-03, residente e domiciliado na Avenida Maringá, nº 

543, Setor Industrial Sul, Sinop-MT. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006740-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006740-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANNA DE CAMPOS 

REQUERIDO: JOSE DOS SANTOS ALVES Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Consigno que o 

processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Trata-se de Ação de Regresso proposta por ANNA DE 

CAMPOS em desfavor de JOSÉ DOS SANTOS ALVES. Informa que 

celebrou com o Requerido contrato de locação, sobre o imóvel residencial 

na rua das Cerejeiras nº 1070-B, em Sinop, no ano de 2015 e se 

prorrogou até 17 de dezembro de 2018, e a saída do imóvel se deu devido 

a autora precisar desmanchar a casa.. Acontece que a partir de março de 

2018 o requerido não efetuou mais os pagamentos da fatura de energia 

até a data de sua saída do imóvel, ou seja, dezembro de 2018. Informa 

ainda que a Unidade Consumidora estava em seu nome, que já se 

encontrava no SPC/SERASA e para evitar mais prejuízos realizou o 

pagamento da importância de R$ 2.046,27 (dois mil e Os Reclamado 

quedou-se inerte ao chamado judicial, mesmo após ser devidamente 

intimado, e tendo comparecido em audiência de conciliação, deixou de 

apresentar contestação. Inexistindo preliminares, passo ao exame do 

MÉRITO. Compulsando os autos verifico que a reclamada embora tenha 

comparecido a audiência de conciliação não apresentou defesa, assim 

aplico a revelia. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. A demandada ao não contestar a ação, confessa 

a matéria fática, ensejando a aplicação do artigo 344 do CPC. Art. 344. Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Em se tratando 

de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a 

ausência de contestação conduz aos efeitos da revelia, chancelando a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, 

todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que 

a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos 

para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a 

demanda. Ademais, a não apresentação de defesa corroborou para que 

não trouxesse aos autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo 

demandante, assim a decretação da revelia com o aproveitamento de 

todos os seus efeitos é medida que se impõe. Pois bem. No caso em 

comento, alega a Reclamante que o Reclamado deve na ordem de R$ 

2.046,27 (dois mil e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) 

referente a contas de luz que não foram pagas durante a vigência do 

contrato de locação entre as partes . A Requerente acosta aos autos 

contrato firmado entre as partes bem como contas pagas e demais 

documentos comprobatórios. . A reclamada se quedou inerte ao chamado 

judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. No presente caso, há documentos 

que comprovam a relação contratual e a inadimplência entendo serem 

estes documentos suficientes para corroborar com o alegado na exordial, 

sendo, portanto, impositiva a condenação do promovido ao pagamento do 

montante provado através da documentação acostada. DISPOSITIVO 

Assim, declaro a revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 

344, do CPC e JULGO PROCEDENTE os pedidos da demanda para 

CONDENAR o promovido, ao pagamento R$ 2.046,27 (dois mil e quarenta e 

seis reais e vinte e sete centavos), que deverá ser calculado com juros 

legais (simples) de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da 

data de vencimento das contas de luz. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos artigos art. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014122-12.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANA MARIA ANDRES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Trata-se de ação de reparação por danos 

materiais e morais em decorrência de cobrança indevida promovida por 

ANA MARIA ANDRES em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, o autor alega ter recebido 17/06/2019 

revisão de faturamento no importe de R$ 1.620,08 (um mil, seiscentos e 

vinte reais e oito centavos), por suposta irregularidade (ligação invertida – 

intervenção de terceiros) capaz de causar faturamento inferior ao qual 

aduz não ter dado causa. Informa que para evitar o cerceamento de 

energia elétrica em seu imóvel, bem como a inclusão de seu nome no 

cadastro dos maus pagadores teve que pagar o valor acima mencionado, 

assim requer através da presente ação o recebimento em dobro do valor 

pago e indenização do Requerido ao pagamento de danos morais. A 

Requerida por sua vez, informa que tal fatura diz respeito a recuperação 

do consumo que não foi aferido na UC em questão face a verificação de 

desvio de energia no ramal de ligação, acosta Termo de Ocorrência e 

Inspeção de nº 657716, buscando a recuperação do consumo no período 

de Fevereiro/2019 a Junho/2019. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 
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dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Desta forma, merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver-se reembolsada do valor pago de R$ 1.620,08 (um mil, 

seiscentos e vinte reais e oito centavos), referente ao consumo 

ilegalmente recuperado pela Reclamada com base nas últimas faturas 

emitidas. Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa 

proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais. (TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta 

Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 

27/05/2009).” Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução 

nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso vem definindo: Recurso Inominado nº 

0068099-85.2013.811.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura Recorrida: Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Data do Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - 

CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO 

INMETRO. COBRANÇA INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - 

NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA 

INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É legítima a cobrança de 

recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de 

aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela 

Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 1. 

O fornecimento de energia elétrica se caracteriza em serviço essencial, 

devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme 

dispõe o artigo 22 do CDC. 2. Constatada a irregularidade do procedimento 

de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3. Havendo 

demonstração de cobrança em valor superior à media de consumo da 

unidade, sem provas da regularidade da aferição, torna-se necessária a 

retificação das faturas questionadas. 4. A parte reclamante, apesar de ter 

sido vítima de cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, não suportou situação 

ensejadora do dever de indenizar. 5. Para a configuração do dano moral é 

necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por 

assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não 

comprova suas alegações a ponto de justificar a recuperação de 

consumo lançada contra o requerente, sendo por assim indevida. Insta 

salientar, que a nítida inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as 

cobranças após o “CONSERTO” da irregularidade estabelecendo seu 

funcionamento são válidas, ou seja, as faturas dos meses posteriores 

serão devidas caso apresentem o real consumo da UC. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos da 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. Por fim, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. 

Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inaugural, para DECLARAR inexigível o débito da recuperação de consumo 

no importe de R$ 1.620,08 (um mil, seiscentos e vinte reais e oito 

centavos) no período de Fevereiro/2019 a Junho/2019; CONDENO a 

Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 1.620,08 (um mil, 

seiscentos e vinte reais e oito centavos) na forma simples, atualizado com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data do desembolso. Outrossim, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, ante a 

inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou seus 

prepostos, capazes de gerar o dano moral. Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

artigos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS OAB - MT23545/O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1000056-90.2020.8.11.0015. REQUERENTE: RAIMUNDO 

FERREIRA DA SILVA. REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por RAIMUNDO 

FERREIRA DA SILVA em face de OI BRASILTELECOM. Cinge-se a 

controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano 

moral indenizável. Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso, no que 

couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, 

conforme artigo 17 do referido diploma legal, “equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”. Ademais, a hipossuficiência da 

parte autora é evidente, consubstanciada na extrema dificuldade, senão 

impossibilidade de provar que não manteve relação negocial com a 

empresa demandada, impondo-se, por conseguinte, a aplicação do 

disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova em 
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seu favor. Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 27815228), em 

30/11/2019 a promovida negativou a parte autora por débito de R$ 

1.068,08 com vencimento em 03/06/2019 e vinculado ao documento de 

origem nº 5091186721920. Embora a parte requerida defenda que a 

negativação decorre do inadimplemento de faturas cobrando a utilização 

de serviços de telefonia, não apresentou nenhuma prova idônea acerca 

da contratação destes serviços. Do contrário, limitou-se a exibir telas 

sistêmicas no corpo da sua defesa, contudo, como é cediço, tais 

elementos probatórios desacompanhados do instrumento formal de 

contratação dos serviços não se prestam isoladamente a comprovação da 

origem do débito subjacente à cobrança. Logo, impõe-se a declaração de 

inexistência da dívida correspondente e o dever de indenizar da requerida, 

porquanto o dano moral, nestas hipóteses, é presumido. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

- Quanto ao dano moral, é certo que o dever de indenizar decorre da 

própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do efetivo 

prejuízo - Somente serão afastados os danos morais quando as demais 

inscrições forem anteriores à discutida nos autos, conforme dispõe a 

súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 

10000170930630001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 

03/04/0018, Data de Publicação: 09/04/2018).” É sabido que a indenização 

por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o 

enriquecimento sem causa do autor, bem como seja instrumento inibitório 

de repetição da conduta por parte da ré, observando os princípios 

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, 

tenho que a quantia de R$ 10.000,00 requerida pela parte autora extrapola 

o que se pode convencionar como razoável, devendo ser dosada pelo 

juízo. Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a 

antecipação de tutela concedida nos autos, DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, 

devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste 

arbitramento (Súmula nº 362 STJ). Em virtude do exposto no art. 55 da Lei 

nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010847-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE CASTRO MOURA OAB - MT18986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010847-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDIR TORRES REQUERIDO: 

CLAUDIANE DOS SANTOS COSTA Vistos. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Passo ao exame de MÉRITO. O processo deverá ser extinto por falta de 

interesse do exequente. Trata-se de ação de execução promovida por 

VALDIR TORRES em face de CLAUDIANE DOS SANTOS COSTA, 

compulsando os autos verifico que a Exequente deixou de impulsionar os 

autos, apesar de intimada, se manteve inerte. Nesse sentido: Ementa: 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO 

CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - 2ª TR - RI nº 71004466843 - Relª. 

juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Outrossim, verifica-se 

que o feito se encontra paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

diante da inércia evidenciada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Deixo 

de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006487-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA FARIAS GOULARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006487-14.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARIA CLEUZA FARIAS 

GOULARTE EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o 

executado foi devidamente intimado para comprovar o cumprimento da 

obrigação de fazer. Nos movimentos de nºs. 26539430 e 26539432 o 

executado manifestou e apresentou comprovante de cancelamento da 

fatura objeto da ação. Sendo assim, o correto é a extinção da presente 

execução, ser extinta pelo cumprimento, nos termos dos artigos 924, inc. II 

e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO a 

presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001209-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER AGRO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCAR AUTO ELETRICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001209-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MASTER AGRO MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME REQUERIDO: DESCAR AUTO 

ELETRICA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por MASTER AGRO 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI-ME em face de DESCAR 
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AUTO ELÉTRICA LTDA.-ME, o autor alega que em 22/08/2017, o Requerido 

efetuou reparos no sistema de ar condicionado de um veículo de sua 

propriedade, alega que decorridos quatro meses da execução dos 

serviços, no mês de dezembro/2017, o sistema de ar condicionado do 

veículo voltou a apresentar problemas o mesmo defeito que apresentava 

antes da manutenção, motivo pelo qual procurou o Requerido. Assim, 

solicitou um segundo orçamento para que o serviço fosse refeito e o 

equipamento viesse a funcionar de forma perfeita, porém o Requerido se 

nega em assumir a responsabilidade pelo serviço prestado, inclusive, 

como se percebe pelos orçamentos e pela nota fiscal dos produtos 

utilizados na manutenção. Já em sua contestação, o Requerido alega que 

não há nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência 

de problema com o sistema de ar condicionado reparado pelo Requerente, 

e que tampouco a Autora, por seus representantes legais, tenha 

contatado o Requerido formalizando reclamação neste sentido. Aduz que: 

não há nos autos qualquer elemento probatório que assegure que 

eventual problema apresentado pelo sistema de ar condicionado do 

veículo decorra do serviço prestado pelo Requerido. Em sua impugnação o 

Requerente informa que as provas apresentadas consistem na 

formulação do segundo orçamento, o qual justificou a necessidade de 

substituição das peças para que o equipamento voltasse a funcionar 

normalmente, aduz que procurou a Requerida informando o vício do 

produto, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da boa 

fé e ao fim social do contrato, haja vista que, como retromencionado, o 

requerente foi à loja da requerida tentar uma composição. Destarte, 

apesar da presente ação se tratar de relação de consumo o Reclamante 

não está dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Só. Assim, o Reclamante 

não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra insculpida no 

Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem que provar o 

ordinário, mas sim o extraordinário!!. Outro não é o entendimento do mestre 

Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, 

apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu 

desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou 

modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato 

constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o 

legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” 

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a 

parte promovente não comprovou o alegado vício do produto adquirido, 

que poderia ter sido facilmente comprovado por meio de fotos ou vídeos 

de aparelho celular, tampouco houve a comprovação de que realizou 

reclamação administrativa, visando a reparação do problema e não junta 

qualquer comprovante de que encaminhou o produto para assistência 

técnica. A mera realização de orçamento em outra empresa não tem o 

condão de comprovar a existência de vício do produto, devendo-se 

salientar ainda que o Requerente não comprova a busca do Requerido 

para uma solução amigável. A prova dos fatos constitutivos de direito 

incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos 

mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO NO PRODUTO (MÁQUINA DE LAVAR) DENTRO DO PRAZO DE 

GARANTIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSERTO E SOLUÇÃO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVA 

DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO 

PARA ASSISTÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO 

PROMOVENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO. A prova 

dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos 

do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o 

dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de 

fragilidade da relação processual. Não havendo prova de que o produto 

adquirido apresentou vício de qualidade, tampouco que o promovente 

efetuou reclamação administrativa junto a assistência técnica, inexiste 

prova dos fatos constitutivos de direito. Ausente a prova dos fatos 

constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo 

Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a 

pretensão inicial. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

1001754-20.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) Não 

havendo prova do suposto vício do produto e de que teria buscado a 

assistência técnica, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito e não 

havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da 

pretensão inicial torna-se imperativa. Desta forma, inexiste nos autos 

provas que validem as afirmações da parte autora de modo a ensejar o 

reconhecimento de ato ilícito e passível de dano moral. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali 

(Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 

1998, p.20), aduz com propriedade que: "Qualificam-se como morais os 

danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da 

pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como 

tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade 

humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria 

valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da 

consideração social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero 

incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o 

homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não servem para a 

concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a 

suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Assim, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pelo Reclamante, visto que não existem se quer inícios de 

prova para tal. Nesta esteira, inexistindo o dano moral, inexiste também o 

direito a indenização pelo aborrecimento sofrido, assim, vejamos as 

seguintes correntes jurisprudenciais: “Indenização. Sentença de 

improcedência. Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu 

direito. Mero aborrecimento afasta a obrigação de indenizar. Recurso 

desprovido. (9250495332008826 SP 9250495-33.2008.8.26.0000, Relator: 

Teixeira Leite, Data de Julgamento: 02/02/2012, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/02/2012)” “APELAÇAO CIVEL - AÇAO DE 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NAO CONFIGURADO 

- MERO ABORRECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. (13176 MS 

2012.013176-6, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data de 

Julgamento: 06/06/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2012)” Ora, conforme acima demonstrado nota-se que não ocorreu 

de fato o dano moral, inexistindo assim, por consequência o direito do 

autor a indenização por danos morais. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. 

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos artigos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa as vias recursais, 

nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014794-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

INVIOLÁVEL SINOP LTDA -EPP ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de 

GILVANO ECCO. Ressai dos autos que as partes entabularam contrato de 

prestação de serviços de monitoramento para o imóvel situado na Rua 

Floresta, 167, São Cristóvão, Sinop/MT (id nº 26652971, p. 5) o qual, 

segundo afirma a promovente, foi encerrado por inadimplência do 

promovido. Com a presente demanda a parte autora objetiva receber as 

parcelas vencidas entre janeiro e junho/2015 e que foram objeto de 

notificação extrajudicial (id nº 26653097, p. 1). Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. DECRETO a REVELIA do promovido em observância a 

intempestividade da contestação de id nº 29065193 violando o art. 344 do 

CPC. Nos Juizados Especiais é possível a incidência da REVELIA em dois 

momentos. Primeiramente, pela ausência do réu em qualquer audiência nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/1995. Em segundo lugar, pela ausência 

de oferecimento tempestivo da defesa nos termos do art. 344 do CPC. 

Contudo, a defesa de id nº 29065193 não deverá ser desentranhada dos 

autos, pois a presunção de veracidade, decorrente da REVELIA é relativa 

admitindo prova em contrário. Motivo pelo qual passo a análise as 

alegações de ambas as partes com as respectivas documentações. O 

promovido, visando desconstituir parcialmente o débito em litígio, invoca a 

cláusula 12.2 (id nº 26652967) que estipula a interrupção do serviço 

contratado em caso de inadimplemento superior a 60 dias. Porém, ao que 

se verifica tal cláusula não prevê uma consequência impositiva, ao que se 

percebe a promovente continuou ofertando o serviço ao promovido que 

continuou a dele utilizar-se sem oposição, ainda que inadimplente. Logo, 

tem-se que a cláusula acima foi tacitamente ignorada por ambas as partes 

em prestígio a uma tentativa de manutenção, ao que parece, do contrato 

em si. Caso o promovido não estivesse de acordo com a prestação do 

serviço poderia, a qualquer tempo, ter solicitado o cancelamento conforme 

prescreve a cláusula 13.2 (id nº 26652967, p. 7). A promovente ainda 

trouxe aos autos (id nº 29297077, p. 644) histórico de utilização do 

serviço de monitoramento até 11/06/2015 quando, às 11h28min o serviço 

foi desabilitado. Referida data encontra-se em harmonia com a solicitação 

de cancelamento efetuada em 08/06/2015 (id nº 26653091). Como 

anteriormente destacado, em uma tentativa de permanência do contrato, 

ambas as partes ignoraram cláusulas contratuais que determinavam o fim 

da relação jurídica e, desta forma ambas se dele se beneficiaram. A 

promovente continuou com a expectativa de auferimento de lucros pela 

prestação do serviço e o promovido com o monitoramento prestado no 

endereço indicado. Prossegue a defesa sustentando quitação do débito 

com a devolução dos materiais e dispositivos necessários para o 

monitoramento adquiridos com pelo promovido com a promovente 

conforme Notas Fiscais colacionadas com a defesa (ids nº 29065200 e 

29065201). A restituição de referidos bens é fato confesso pela 

promovente que desde a petição inicial anexou histórico de conversas (id 

nº 26652987, p. 3) no qual consta em 31/10/2019 anotação efetuada por 

JULIANA onde esta informa que os equipamentos foram retirados para 

quitar a dívida oriunda da aquisição de equipamentos e de instalação. Não 

há nos autos nenhum indício probatório mínimo a evidenciar que tais 

produtos serviriam para quitar uma dívida dos serviços de monitoramento. 

Segundo entendimento pacífico na jurisprudência pátria, incumbe ao 

devedor, ora promovido, o ônus em demostrar a quitação do débito. Vide: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. […] 

Autora comprova o pagamento das parcelas 3, 4, 5 e 6 das 

renegociações. Entretanto, as parcelas 1 e 2 não apresentam prova de 

quitação. O ônus da prova do pagamento compete ao devedor. Parte 

autora não se desincumbiu do ônus de fazer prova mínima dos fatos 

alegados, na forma do artigo 373, I, do NCPC. Sentença mantida, com 

majoração dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência 

recursal, em R$1.000,00, a serem pagos pela parte autora, observada a 

gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ, Apelação nº 

0056778-28.2013.8.19.0002, Rel. Desa. Sônia de Fátima Dias, 23ª Câmara 

Cível, j. 01/11/2017 - grifo nosso). Serve, contudo, a confissão da 

promovente que os equipamentos restituídos serviram para quitação do 

débito no valor de R$ 15.097,60, diverso do valor ora em cobrança. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

hei por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o 

promovido a pagar a importância original de R$ 1.221,00 devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao 

mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos, bem como incidência de 

multa contratual fixada em 2% sobre o saldo devedor apurado. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013297-85.2015.8.11.0015. REQUERENTE: IVO GHIZONI FILHO 

REQUERIDO: WILLIAM DA SILVA FOCKINK Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINARMENTE Alega o Exequente que o presente Embargos à 

Execução são intempestivos. Da análise dos autos verifico que possui 

razão o Exequente, uma vez que a penhora do veículo ocorreu em 

16/05/2019, tendo o auto de penhora, depósito e avaliação sido juntado em 

25/06/2019. Assim em 26/06/2019 deu-se início ao transcurso do prazo de 

15 dias para que o Executado manifestasse nos autos, o que não ocorreu. 

Conforme pode-se verificar, o Exequente somente apresentou os 

embargos à execução em 24/10/2019, ou seja, mais de 03 meses após o 

fim do prazo determinado em lei. Assim vejo que o presente Embargos a 

Execução, são intempestivos acarretando assim a rejeição liminar dos 

embargos, conforme preconiza o artigo 918, I do CPC. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos 

pelo executado, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 332, § 1º, do Código de Processo Civil, face à 

decadência em razão da perda do prazo para o exercício do direito do 

Executado.. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito no primeiro 

grau de jurisdição, a teor dos artigos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009055-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/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))
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PROCESSO: 1009055-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL 

OLIVEIRA DE CARVALHO. REQUERIDO(A): OI S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por DANIEL OLIVEIRA 

DE CARVALHO em face de OI S.A. Cinge-se a controvérsia em averiguar 

se a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, 

e, em caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. Consigno 

inicialmente aplicarem-se ao caso, no que couber, as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme artigo 17 do referido 

diploma legal, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 

evento”. Ademais, a hipossuficiência da parte autora é evidente, 

consubstanciada na extrema dificuldade, senão impossibilidade de provar 

que não manteve relação negocial com a empresa demandada, 

impondo-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do 

CDC, com a inversão do ônus da prova em seu favor. Segundo extrato 

que instrui a inicial (id nº 21435046), em 09/04/2019 a promovida negativou 

a parte autora por débito de R$ 182,99 com vencimento em 14/08/2018 e 

vinculado ao documento de origem nº 142522309. Embora a parte 

requerida defenda que a negativação decorre do inadimplemento de duas 

faturas cobrando a utilização de serviços de telefonia com vencimento em 

agosto e setembro de 2018, não as respectivas faturas de cobrança. Do 

contrário, limitou-se a exibir telas sistêmicas no corpo da sua defesa, 

contudo, como é cediço, tais elementos probatórios , por si só, não se 

prestam isoladamente a comprovação da origem do débito subjacente à 

cobrança. Havendo o autor declarado o encerramento do vínculo que 

mantinha com ré, inclusive promovendo o pagamento das faturas 

antecedentes, caberia a ré exibir as faturas posteriores declinando os 

serviços utilizados, o que, entretanto, não ocorreu. Logo, impõe-se a 

declaração de inexistência da dívida correspondente e o dever de 

indenizar da requerida, porquanto o dano moral, nestas hipóteses, é 

presumido. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. - Quanto ao dano moral, é certo que o dever de 

indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de 

comprovação do efetivo prejuízo - Somente serão afastados os danos 

morais quando as demais inscrições forem anteriores à discutida nos 

autos, conforme dispõe a súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. 

(TJ-MG - AC: 10000170930630001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 09/04/2018).” É sabido que a 

indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não 

proporcione o enriquecimento sem causa do autor, bem como seja 

instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando 

os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse 

diapasão, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 requerida pela parte autora 

extrapola o que se pode convencionar como razoável, devendo ser 

dosada pelo juízo. Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, 

confirmando a antecipação de tutela concedida nos autos, DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula 

nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). Em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000177-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DANIELLE FERREIRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que ante a inércia da executada em proceder com o pagamento 

voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, valores em 

contas bancárias da executada. Devidamente intimada da constrição 

realizada a parte executada se manteve inerte. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

o competente alvará para levantamento da importância de R$ 1.618,18 

observando-se os dados bancários informados no id nº 27842012. .Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LOBO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002539-98.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREIA LOBO MOREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de ID 22269348). Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta 

à parte requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor do patrono parte 

exequente, o competente ALVARÁ para levantamento da importância de 

R$ 2.000,00 (id n 22269348) observando-se os dados bancários 

informados no id nº 27455348. E em favor do exequente o competente 

ALVARÁ para levantamento da importância de 1.308,57(id n 22269348) 

observando-se os dados bancários informados no id nº 23862560. Deixo 

de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. .
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014600-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS DUTRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JOAO DE 

JESUS DUTRA MORAES ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em 

face de ITAU UNIBANCO S/A. O cerne da demanda cinge-se quanto a 

obrigação da promovida em providenciar a baixa do gravame e ocorrência 

de danos morais. Ressai dos autos que o promovente manejou AÇÃO 

REVISIONAL em trâmite perante a 1ª Vara Cível desta Comarca sob o nº 

7485-09.2012.811.0015 (código 172322) no qual foi proferida sentença 

transitada em julgado determinando a revisão do contrato pactuado entre 

as partes. Tendo o promovente, no bojo daqueles autos o débito restando 

apenas a baixa no gravame. Em sede de contestação a promovida 

sustenta pela improcedência dos pedidos eis que não houve tentativa 

administrativa para solucionar o litígio e inexistência de danos morais. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Ao tempo da prolação da sentença e 

quitação do aludido contrato de financiamento com alienação fiduciária 

estava em vigor a Resolução nº 320/2009 que em seu art. 9º disciplinava: 

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a 

instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a 

informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de 

trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias. Deste modo, ainda que o promovente não tivesse 

solicitado qualquer providência, era dever da promovida ter providenciado 

a comunicação para a baixa do gravame. Sendo assente em nossa 

jurisprudência a responsabilidade da instituição financeira adotar as 

diligências necessárias para promover com a baixa do gravame por esta 

inserido. Destacando-se o entendimento do E. TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO 

COM GRAVAME DE ANTERIOR PROPRIETÁRIO – NOTA FISCAL DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE HAVIA SIDO CANCELADA – INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NO GRAVAME – VEÍCULO DO AUTOR 

QUE NÃO PÔDE SER REGISTRADO – APREENDIDO POR DUAS VEZES 

POR FALTA DE DOCUMENTO – BANCO CIENTE E NÃO PROCEDEU COM 

BAIXA NO GRAVAME – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE 

TRÂNSITO-CONTRAN – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO DE ACORDO COM PARÂMETROS DESTA CÂMARA EM 

CASOS ANÁLOGOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. […] 2- É de 

responsabilidade da instituição financeira proceder a baixa do gravame de 

veículo livre de ônus no prazo de 10 (dez) dias, nos temos da Resolução 

nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN. […] (TJMT, Ap 

162170/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017 - 

grifo nosso). Restando configurado o dano moral pleiteado em razão da 

demora injustificada para que a parte Requerida procedesse a baixa ou 

fornecesse a documentação para que o Requerente efetuasse a mesma 

quanto à restrição à venda do veículo. Referida demora configura 

perfeitamente falha na prestação do serviço. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME ELETRÔNICO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU MULTA DIÁRIA. 

PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA PARTE 

REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. Configura dano moral a conduta imotivada da 

empresa de consórcio de não comunicar ao Departamento de Trânsito a 

quitação do contrato e solicitar a baixa do gravame do veículo. Empresa 

requerida que embora tenha alegado, não comprovou que a demora na 

baixa do gravame foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor. […] 

Manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada na petição inicial e 

fixou multa diária para o caso de descumprimento, devendo o valor ser 

apurado na fase de cumprimento da sentença. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 217424720138110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, hei por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

DETERMINAR que a promovida, no prazo de 10 dias, informe à autoridade 

de trânsito competente a BAIXA do GRAVAME, sob pena de fixação de 

multa-diária a ser requerida em fase de cumprimento de sentença, caso 

pertinente, bem como CONDENA-LA no pagamento de R$ 5.000,00 a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas 

e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005801-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005801-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELO MASSASHI MITSUE 

REQUERIDO: CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos etc. 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, qualificado nos autos, opôs Embargos de Declaração de ID 

24217143, aduzindo que a r. sentença de ID 2210078 foi omissa quanto a 

mora do embargante para o não cumprimento da obrigação de fazer no 

prazo estabelecido. Requereu que os pedidos sejam acolhidos e seja 

suprida a referida omissão. É o breve relatório. Decido. Embargos 

declaratórios opostos no prazo legal, tal como reza o art. 1.023 do Código 

de Processo Civil. Devem ser recebidos e apreciados, o que passo a 

fazer. De proêmio, necessário enfatizar que os embargos de declaração 

têm a precípua finalidade de completar a decisão, integrando-a, de maneira 

a extirpar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou dissipar 

erro material. Decisão obscura é aquela que falta clareza concernente à 

sua redação, trazendo dúvidas quanto à adequada compreensão da ideia 

exposta na decisão judicial. Contraditória é a decisão que encerra duas ou 
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mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A omissão 

que enseja complementação por meio de embargos declaratórios é a que 

incorreu o juízo sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, porque a 

parte requereu ou porque a matéria era de ordem pública. Erro material 

consiste na falta de correção do modo de expressão de conteúdo, de 

modo que anuncie o que não se confere na decisão. Compulsando os 

autos, verifico que a sentença de id 22100785 que julgou a impugnação ao 

cumprimento de sentença, não padece de omissão. Os pontos 

apresentados na impugnação foram devidamente enfrentados na r. 

sentença. Os argumentos apresentados de ausência de encaminhamento 

do bem para concessionária proceder o conserto não foram apresentados 

na petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, 

descabida a referida omissão. Desta feita, não há omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material na decisão debatida, porquanto foram 

analisadas as minudências trazidas no processo. Ex positis, admitidos os 

presentes e tempestivos embargos declaratórios, posto que preenchidos 

os demais pressupostos recursais. Todavia desacolho a pretensão neles 

deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver nenhuma omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na sentença prolatada, razão 

pela qual a mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada. Intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 05 dias, se manifeste a cerca do 

pedido formulado pela parte exequente, sob pena de bloqueio via 

BACENJUD. Com o trânsito em julgado expeça-se o competente alvará em 

favor da parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003224-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVAIR MARIA DE SOUZA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003224-37.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADIVAIR MARIA DE SOUZA DA 

LUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADIVAIR MARIA 

DE SOUZA DA LUZ em face da sentença proferida no id nº 19670082 

aduzindo ERRO MATERIAL quanto ao pedido do autor. Compulsando os 

autos verifica-se que os presentes Embargos comportam acolhimento. 

Assim, altera a sentença apenas para acolher o pedido do Embargante 

para modificando a sentença nos seguintes termos: “A promovente, por 

recomendação médica, pleiteou o fornecimento do medicamento 

“fornecerem com urgência de 17 latas de 800g (por mês) dieta em pó, a 

base de proteinaisolada de soja, normocalorica isenta de sacarose, 

lactose, e glúten, e 15 unidades (por mês) frasco para administrar a dieta, 

e 30 (trinta) unidades (por um mês) de equipo para administrar a dieta, e 

fraldas geriátricas, tamanho m, 120 unidade/mês, conforme receituário 

anexo.” E ainda, no dispositivo: Diante do exposto, JULGO PARCIAL 

PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a TUTELA DE 

URGÊNCIA concedida no id nº 18685056 e CONDENAR, solidariamente, as 

promovidas a fornecerem ao promovente os seguintes medicamentos 

fornecerem com URGÊNCIA de 17 latas de 800g (por mês) DIETA EM PÓ, 

A BASE DE PROTEINAISOLADA DE SOJA, NORMOCALORICA ISENTA DE 

SACAROSE, LACTOSE, E GLÚTEN, e 15 unidades (por mês) FRASCO 

PARA ADMINISTRAR A DIETA, e 30 (trinta) unidades (por um mês) de 

EQUIPO PARA ADMINISTRAR A DIETA, e FRALDAS GERIATRICAS, 

TAMANHO M, 120 UNIDADE/MÊS. Diante do exposto, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração opostos e DOUS-LHES PROVIMENTO para 

CONDENAR a reclamada ao fornecimento de 17 latas de 800g (por mês) 

dieta em pó, a base de proteinaisolada de soja, normocalorica isenta de 

sacarose, lactose, e glúten, e 15 unidades (por mês) frasco para 

administrar a dieta, e 30 (trinta) unidades (por um mês) de equipo para 

administrar a dieta, e fraldas geriátricas, tamanho m, 120 unidade/mês. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010979-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE NICOLOTTI FERRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010979-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE NICOLOTTI FERRI 

REQUERIDO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos 

etc. Trata-se de Ação revisional de seguro de vida individual, c/c 

obrigação de fazer, com repetição do indébito e reparação por danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Ivone Nicolotti Ferri em face de Monogeral Aegon Seguros e Previdência 

S/A, ambos qualificados. A promovente alega preliminar de incompetência 

do Juizado em razão da complexidade da causa. Contudo, rejeito a 

preliminar por não vislumbrar a complexidade alegada, conforme 

entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL. SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO. REFORMA DA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA 

INCOMPETÊNCIA DO JEC, POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. 

DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRONTO 

JULGAMENTO DA LIDE, COM BASE NO PERMISSIVO DO ART. 1.013, § 3º, 

DO CPC. REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. 

ABUSIVIDADE E ILICITUDE. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CDC E DO 

ESTATUTO DO IDOSO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

A MAIOR, INCLUSIVE NO CURSO DA PRESENTE LIDE, OBSERVADO O 

PRAZO PRESCRICIONAL DE UM ANO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009087891, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 11-12-2019) Alega a Promovente que desde o ano 

de 2008, contratou apólice de seguro de vida, e que inicialmente contribuía 

com o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para obter a cobertura no caso de 

morte no valor de R$26.415,60 (vinte e seis mil quatrocentos e quinze 

reais e sessenta centavos). Afirma que a Promovida reajustou as 

mensalidades em valores que extrapolam os normas de Defesa do 

Consumidor, além do reajuste com base na faixa etária do consumidor 

após completar 60 (sessenta) anos de idade, pois não há previsão legal 

ou contratual que estabeleçam o percentual adotado. A demandada 

contestou afirmando que os reajustes praticados pela reclamante são 

legais e as condições do seguro respeitou o regramento consumerista. 

Pugnou pela improcedência. Registro inicialmente que, não obstante 

tratar-se de lide sob a égide do diploma consumerista, inexiste 

hipossuficiência da estipulante, pelo que deve respeitar o contrato ao qual 

anuiu de livre e espontânea vontade. Ressalta-se que é da própria 

natureza do contrato de seguro que a seguradora se obrigue ao 

pagamento do prêmio por riscos previstos, bem como o limite e validade da 

garantia, como se observa dos arts. 757 e 760 do Código Civil: Art. 757. 

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados. Art. 760. A apólice ou o bilhete de 

seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os 

riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o 

prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do 

beneficiário. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da 

legislação infraconstitucional, quando do julgamento RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.769.111 - RS (2018/0091604-5), pacificou o entendimento de não ser 

abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de reajuste. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ANALOGIA COM LEI 

DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. SEGURO DE VIDA. CARÁTER 

PATRIMONIAL. SEGURO E PLANO DE SAÚDE. CARÁTER ASSISTENCIAL. 

FUNÇÃO ECONÔMICA . SOCIALIZAÇÃO DOS RISCOS. REAJUSTE DO 

PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA E NÃO RENOVAÇÃO. CLÁUSULAS NÃO 

ABUSIVAS. UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS DA 

SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os contratos de seguros e planos de saúde são 

pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 

13, caput, da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a 

análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A 
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função econômica do seguro de vida é socializar riscos entre os 

segurados e, nessa linha, o prêmio exigido pela seguradora por cada 

segurado é calculado de acordo com a probabilidade de ocorrência do 

evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência do sinistro, 

será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação 

pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos 

individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva 

matemática vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime 

financeiro é o de repartição simples, não se relacionando ao regime de 

capitalização. 4. É legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida 

em grupo, contratos não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura 

do sinistro se dá em contraprestação ao pagamento do prêmio pelo 

segurado, no período determinado de vigência da apólice, não ocorrente, 

na espécie, a constituição de poupança ou plano de previdência privada. 

5. A permissão para não renovação dos seguros de vida em grupo ou a 

renovação condicionada a reajuste que considere a faixa etária do 

segurado, quando evidenciado o aumento do risco do sinistro, é 

compatível com o regime de repartição simples, ao qual aqueles pactos 

são submetidos e contribui para a viabilidade de sua existência, 

prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável onerosidade ao conjunto 

de segurados. 6. A cláusula de não renovação do seguro de vida, quando 

constituiu faculdade conferida a ambas as partes do contrato, assim como 

a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do segurado, mediante 

prévia notificação, não configuram abusividade e não exigem 

comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7. Recurso 

especial não provido. Da decisão supra, impende salientar o STJ 

reconheceu a possiblidade de reajuste em razão da idade não se pode 

simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo e 

qualquer comportamento contratual que supostamente seja contrário ao 

interesse do consumidor, notadamente se o proceder encontra respaldo 

na lei de regência. Gize-se, por fim, que tratando-se de contrato de seguro 

de vida, o qual garante um risco específico e determinado, não há dano a 

beneficiária. Pelo exposto, rejeitar a preliminar arguida e no mérito julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006471-26.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIENI MAZZEROCCHI 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O presente feito trata-se de relação de 

consumo, nos temos dos artigos 2º e 3º do CDC. A Ré está mais apta a 

provar o insucesso da demanda, do que a Autora à demonstrar a sua 

procedência. Logo, está patente a hipossuficiência e vulnerabilidade da 

consumidora, razão pela qual por deferir a inversão do ônus probatório, 

em favor da Autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. DA CONSULTA EXTRAÍDA 

NO BALCÃO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A Reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pela Autora não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos constante do mesmo 

deve juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Ultrapassada as preliminares, passo ao 

mérito. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais, proposta por LUCIENI MAZZEROCCHI contra TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Alega a parte Promovente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 353,88 

(trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos). Afirma ser 

totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração de 

inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se aquisição a utilização de linha telefônica móvel. Requer assim 

a improcedência dos pedidos. Primeiro, 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. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante. Se valendo apenas de print screen 

da tala sistêmica para comprovar o alegado, contudo a tela sistêmica 

trata-se de documento unilateralmente produzido, não é prova eficaz da 

relação jurídica entre as partes. Este é o entendimento jurisprudencial da 

Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso: Recurso Inominado: 

1000014-58.2018.8.11.0032 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Recorrido: NELSON BENEDITO DE CAMPOS 1º Vogal: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/12/2019 SÚMULA DO 

JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais 

decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrente. 2. Diante da negativa do consumidor em ter 

celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de 

demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. A 

inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para 

a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta 

a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e 

dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da 

reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do 

montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. 

Dano moral fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil e reais) que não 

comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. 

Condeno a empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO 

- 1º VOGAL(N.U 1000014-58.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 
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LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) O apontamento dos dados 

do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do 

alegado direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência 

de dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e 

ao réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para 

CONDENAR a parte reclamada a declaração de inexistência dos débitos 

aqui discutidos. E CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais, em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento 

danoso e a correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006720-74.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLEBER DE FREITAS COTRIM 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A Reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pela Autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Ultrapassada 

as preliminares, passo ao mérito. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais, proposta por CLEBER DE 

FREITAS COTRIM contra BANCO BRADESCO. Alega a parte Promovente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um 

débito no valor de R$ 1.554,07(mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

sete centavos). Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer 

assim, a declaração de inexistência do débito bem como a condenação 

pelos danos morais sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos 

são legítimos, pois referem-se a débitos que não foram pagos. Requer 

assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, 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. O cerne da questão consiste 

em verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou 

os danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante. Este é o entendimento jurisprudencial 

da Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso: Recurso Inominado: 

1000014-58.2018.8.11.0032 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Recorrido: NELSON BENEDITO DE CAMPOS 1º Vogal: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/12/2019 SÚMULA DO 

JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais 
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decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrente. 2. Diante da negativa do consumidor em ter 

celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de 

demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. A 

inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para 

a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta 

a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e 

dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da 

reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do 

montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. 

Dano moral fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil e reais) que não 

comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. 

Condeno a empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO 

- 1º VOGAL(N.U 1000014-58.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) O apontamento dos dados 

do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do 

alegado direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência 

de dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e 

ao réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a parte 

reclamada a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos. E 

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, 

em virtude da negativação indevida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004966-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004966-34.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEVANILSON DA COSTA 

LIMA REQUERIDO: MARIA BEATRIZ BORGES Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada a dar prosseguimento 

ao feito, para apresentar endereço atualizado da parte promovida, 

mantendo-se inerte, conforme certidão retro. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010857-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI LUIZ MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1010857-36.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: OSNI LUIZ MORAES 

EXECUTADO: CLAUDINEI APARECIDO DA CRUZ Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte Exequente foi devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, contudo quedou-se inerte. Desta 

forma, considerando a inércia da parte Exequente em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011270-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011270-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANO MENON DE FREITAS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide. FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA No tocante a preliminar de falta de 

interesse de agir, inobstante os argumentos levantados, delas me 

distancio à medida que vige o entendimento de que, o interesse 

processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a 

juízo para atingir a tutela pretendida. E quanto a alegação da necessidade 

de buscar a solução pelas vias administrativas, inexiste ainda 

obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa, para ajuizar a 

pretensão. Diante disso, não merece prosperar a alegação quanto à falta 

de interesse processual, sob o argumento que “o objeto da presente ação 

poderia ter sido satisfeito extrajudicialmente, uma vez que o Reclamante 

busca reparação de direito que entende violado. Destarte, que o 

Reclamante busca a reparação de direito que entende violado vez que, 

sentiu-se lesado. Por tais motivos, REJEITO a preliminar argüida. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA Alega a Promovida ser ilegítima 

para figurar no polo passivo da ação, afirmando que a empresa requerida 

não é responsável pela disponibilização da moeda DOTZ, sendo apenas 

uma parceira da empresa que fornece a citada moeda. Contudo, verifico 

que trata o caso em tela, de cadeia de consumo, restando demonstrada a 

responsabilidade da Promovida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, 

art. 18, art.19, art. 25 § 1º e art. 34, do CDC. Rejeito as preliminares e 

passo ao exame do mérito. A parte Promovente alega que no dia 

05/07/2018, adquiriu uma SMAT TV LEDE 43FULL HD SEMPTCLTOCHIBA, 

pelo valor de R$ 1.599,00 (mil quinhentos e noventa e nove reais), e em 

razão da compra receberia moedas virtuais denominada DOTZ, os seja, 3 

(três) DOTZ para cada real gasto. Afiram que mesmo após ter efetivado a 

compra não receber as moedas virtuais conforme ofertado. A Promovida 

afirma que não tem responsabilidade pelas moedas, e alega que o Autor 

não comprovou o alegado. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifico que o Promovente juntou no id. 1665517, comprovante 

de compra do produto da reclamada em troca do recebimento das citadas 

moedas, pretendendo o crédito de 4 moedas virtual a cada R$1,00 (um 

real) em compra. O Autor ainda juntou extrato (id.1665520) que não 

consta os referidos créditos. Restando demostrada a falha na prestação 

de serviço da empresa requerida que não cumpriu com a oferta ao 

consumidor. Assim, restou demostrado que não houve transferência dos 

pontos (moeda virtual) e incumbia à Promovida comprovar que os pontos 

foram todos creditados na conta do Autor. Desse ônus não se liberou a 

Promovida, pois juntou nenhum documento a contestação. Assim, 

necessário seja creditado o valor de moedas virtuais pactuado entre as 

partes no momento da compra do produto. A propósito: CONSUMIDOR. 

PROGRAMA DE PONTUAÇÃO. TROCA DE PONTOS DO PROGRAMA ?KM 

DE VANTAGENS PARA O PROGRAMA - MULTIPLUS FIDELIDADE, 

MEDIANTE PAGAMENTO DE QUANTIA. CONVERSÃO PARCIAL. 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. DESÍDIA DOS RÉUS. DANOS 

EMERGENTES. CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO. 

RESTITUIÇÃO DE PONTOS. CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS. 

JULGAMENTO ULTRA PETITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva. As condições da ação 

devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. 

Assim, alegado o prejuízo pela conversão parcial dos pontos de 

programas de pontuação mantidos pelos réus e a desídia para solução do 

problema, resta satisfeita a pertinência subjetiva da recorrente para 

figurar no polo passivo da ação. 1.1. Havendo mais de um fornecedor, 

todos respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao 

consumidor por falha na prestação do serviço (art. 7º, parágrafo único, do 

CDC). E, no caso, há solidariedade decorrente da manifesta parceria entre 

as empresas que lançam programa de pontuação para fomentar o uso de 

seus produtos e serviços postos no mercado de consumo. 2. 

Inquestionável a troca de 157.000 pontos do programa Km de Vantagens, 

por 594.000 pontos do programa Multiplus Fidelidade, mediante o 

pagamento de R$ 16.124,00. Assim, reclamado que não houve 

transferência integral dos pontos convertidos, incumbia à recorrente 

comprovar que os pontos foram todos creditados na conta do recorrido. 

Desse ônus não se liberou a recorrente, pois exibiu apenas cópia de tela 

de sistema (id. 640159 - pág. 6), que além de não constituir prova apta, 

sequer permite aferir-se a quantidade de pontos que teria sido creditada. 

Não fosse isso o bastante, os documentos juntados pelo autor, em 

especial os extratos de id. 640179 e 640162, extraídos do próprio portal 

do Programa da recorrente comprovam que os 360.000 pontos 

reclamados, de fato, não foram creditados na conta do recorrido. 3. Não 

creditada integralmente os pontos convertidos para o programa Multiplus 

Fidelidade da recorrente, escorreita a condenação posta na r. sentença 

para restituição da quantia correspondente a parcela dos pontos não 

creditados. Aqui, diferentemente do que quer fazer a recorrente, não se 

trata de conversão de pontos em pecúnia, mas sim, de ressarcimento por 

danos emergentes, pelo pagamento efetuado pelo recorrido, sem a 

correspondente troca integral dos pontos que lhe dava direito. 4. Já o 

dano moral é decorrência da recalcitrância dos réus, pois não podiam 

ignorar os apelos do recorrido durantes meses, sem dar solução ao caso, 

que podia ser obtida por simples análise dos extratos do programa para 

verificar que a pontuação integral não havia sido credita. Ao invés de 

resolver o problema, os réus atribuíam culpa um ao outro, conforme se 

extrai das contestações apresentadas. Daí a manifesta falha na prestação 

do serviço que resultou inegáveis transtornos e aborrecimentos que, no 

caso, superam o mero dissabor. De fato, conquanto o imperfeito 

cumprimento de contrato geralmente não ocasione o dano moral 

indenizável, há ressalva nas circunstâncias advindas do fato. Por certo, a 

desídia dos réus e a privação de quantia significativa, pelos pontos do 

programa não disponibilizados, resultou indignação e frustração ao 

recorrido, aptos a violar direitos da personalidade do consumidor. 5. Em 

relação ao pedido de restituição de pontos do programa - Km de 

Vantagens, houve julgamento ultra petita. Com efeito, no particular, foi 

pedido condenação apenas da ré Ipiranga. 6. Ante o exposto, a r. 

sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação da 

recorrente na restituição dos 95.150 pontos para o programa km de 

Vantagens, mantida a obrigação em relação à ré Ipiranga. 7. Recurso 

conhecido e provido em parte. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. 8. Não há condenação ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). 

(TJ-DF 07283752820158070016 0728375-28.2015.8.07.0016, Relator: 

FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 

13/10/2016, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/11/2016 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento 

ofertado pelas instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. Quanto ao pedido de restituição em dobro, deve 
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ser indeferido, posto que restou comprovado que houve o estorno do 

valor pago, na fatura subsequente. No caso, trata-se de relação de 

consumo stricto sensu, restando caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva da 

empresa prestadora do serviço para que ela possa se desonerar da 

obrigação de indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar a Reclamante pelos 

danos causados. Dessa forma, não há se olvidar que a conduta ilícita da 

reclamada privou indevidamente a parte Reclamante de usufruir da moeda 

virtual que lhe havia sido ofertada, demonstrando o completo descaso 

para com a figura do consumidor. CONSUMIDOR. PROMOÇÃO KM DE 

VANTAGENS. PEDIDO DE TROCA DE PONTOS NÃO PROCESSADO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO, ONDE FICOU A 

AUTORA IMPEDIDA DE PRESENTEAR SEU FILHO NO DIA DAS CRIANÇAS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003366424, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 29/08/2012)(TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003366424 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2012) Reputa-se assim, 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. No que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, o grau 

de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica das partes e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR a 

Promovida CREDITAR 4.797 DOTZ na conta virtual do Promovente e 

INDENIZAR o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), acrescendo-se correção monetária pelo INPC a 

partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento 

da citação valida. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007376-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RANDINEL LUCENA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A Reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pela Autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Ultrapassada 

as preliminares, passo ao mérito. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais. Alega a parte Promovente que 

teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débito no 

valor de R$ 1.828,54 (mil oitocentos e vinte e oito e cinquenta e quatro). 

Afirma ser totalmente indevida a negativação. Requer assim, a declaração 

de inexistência do débito bem como a condenação pelos danos morais 

sofridos. A empresa reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois 

referem-se a débitos que não foram pagos. Requer assim a improcedência 

dos pedidos. Primeiro, 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. O cerne da questão consiste em 

verificar se as cobranças são indevidas, e principalmente, se ensejou os 

danos morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova. Não existe nos autos 

nenhum documento ofertado pelas instituições promovidas capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Ao analisar os autos 

verifica-se que não há documento que comprove que o reclamante estava 

em débito, bem como não há nenhum documento que comprove a relação 

jurídica entre as partes. A empresa não anexa nenhum contrato, nenhum 

extrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada que justifique a 

negativação do nome do reclamante. Este é o entendimento jurisprudencial 

da Egrégia Turma Recursal de Mato Grosso: Recurso Inominado: 

1000014-58.2018.8.11.0032 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Recorrido: NELSON BENEDITO DE CAMPOS 1º Vogal: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 12/12/2019 SÚMULA DO 

JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de 

inexistência de débito, bem como indenização por danos morais 

decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrente. 2. Diante da negativa do consumidor em ter 

celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de 

demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. A 

inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para 

a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta 

a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e 

dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da 

reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do 

montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. 

Dano moral fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil e reais) que não 

comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. 

Condeno a empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO 

- 1º VOGAL(N.U 1000014-58.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) O apontamento dos dados 

do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 
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POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do 

alegado direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência 

de dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e 

ao réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) No entanto, quando aos danos morais, 

conforme extrato anexado a inicial a requerente possui negativação 

posterior em seu nome. Contudo, não obstante a existência deste outro 

registro em nome do reclamante, este data de momento posterior ao 

disputado nesta ação, sem força, portanto, para isentar o reclamado de 

responder pelos prejuízos morais causados à reclamante. Este é o 

posicionamento do STJ, ao editar a Súmula 385, in verbis: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. (grifou-se). Por consectário, somente será afastada a 

indenização em se tratando de devedor contumaz, ou seja, na hipótese de 

haver inscrições regulares em nome do postulante, cadastradas em 

momento anterior à que se discute em juízo. Igualmente, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. SERVIÇO PRESTADO DE 

FORMA DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO VERBAL QUE INCLUIA A 

REMONTAGEM DO CAMINHÃO CONFIRMADA PELO PREPOSTO DA RÉ, DE 

MODO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADA PELA GUARDA DO VEÍCULO. 

Não prospera a alegação da parte requerida no sentido de que o serviço 

contratado foi apenas para destombar o caminhão e providenciar a 

remoção até a frente do guincho. De acordo com o depoimento da 

testemunha arrolada pelo réu (fl. 64), consta expressamente que "O 

serviço foi contratado para destombar o caminhão e remoção até a frente 

do guincho. O valor contratado verbalmente foi de R$ 2.000,00 e mais R$ 

500,00 para remontar". O valor de R$ 2.500,00 pelo serviço contratado 

corresponde ao protesto realizado. Assim, correta a sentença no ponto 

que considerou a responsabilidade da requerida até o término da 

prestação dos serviços contratados, que incluía a remontagem. 

Tratando-se de protesto indevido, faz jus o autor à indenização por danos 

morais, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não há 

inscrições pré-existentes. O protesto realizado pelo réu possui data de 

21/01/2015 (fl. 25) e o documento da CDL de fl. 65 demonstra uma outra 

inscrição negativa realizada posteriormente, em 06/03/2015. Desta feita, 

os danos morais vão mantidos no patamar de R$ 5.000,00 uma vez que 

não há pedido expresso de redução do quantum indenizatório. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005918925, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 01/04/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

INSCRIÇÕES POSTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005855812, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, 

Julgado em 30/03/2016) Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 

AUSENTE PROVA DA ORIGEM DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$3.000,00 

EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES POSTERIORES E REGULARES REALIZADAS 

POR TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006653893, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/05/2017 O dano 

moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação pela 

empresa reclamada. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, rejeito as preliminares e no mérito hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente da inscrição discutida nestes autos. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007310-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALZEMIRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A Reclamada alega que o extrato de 

negativação apresentado pela Autora não evidencia a legitimidade das 

informações ali prestadas e requer a juntada de documento físico emitido 

pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos constante do mesmo deve juntar aos autos a consulta 

realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Ultrapassada 

as preliminares, passo ao mérito. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais, proposta por ALZEMIRO DE 

ALMEIDA contra BANCO BRADESCO. Alega a parte Promovente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada por um débito no valor 

de R$ 88,08 (oitenta e oito reais e oito centavos). Afirma ser totalmente 

indevida a negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se a débitos 

que não foram pagos. Requer assim a improcedência dos pedidos. 

Primeiro, não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 
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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. O cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são 

indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas 

instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum extrato, nenhum áudio da solicitação 

do serviço, nada que justifique a negativação do nome do reclamante. Este 

é o entendimento jurisprudencial da Egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso: Recurso Inominado: 1000014-58.2018.8.11.0032 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Recorrente: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Recorrido: NELSON BENEDITO DE CAMPOS 1º 

Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 

12/12/2019 SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO 

CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS 

IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela 

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos 

morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a 

empresa Recorrente. 2. Diante da negativa do consumidor em ter 

celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de 

demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não 

acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. A 

inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para 

a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta 

a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e 

dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da 

reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 4. Na fixação do 

montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. 

Dano moral fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil e reais) que não 

comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso. 

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão 

do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. 

Condeno a empresa Recorrente TELEFÔNICA BRASIL S.A. ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO 

- 1º VOGAL(N.U 1000014-58.2018.8.11.0032, TURMA RECURSAL, 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 12/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) O apontamento dos dados 

do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. PAGAMENTO. ÔNUS DA 

PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos fatos constitutivos do 

alegado direito. Na ação que tenha por objeto a declaração de inexistência 

de dívida em razão do pagamento cabe ao autor comprovar a quitação e 

ao réu a contraprova. - Circunstância dos autos em que a autora produziu 

prova do pagamento mediante desconto no contracheque; a ré, ao 

contrário, não demonstrou que as parcelas não foram pagas pela parte 

autora; e se impõe declarar a inexistência do débito. DANO MORAL. 

PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, resta 

procedente o pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO as preliminares arguidas e no mérito JULGO 

PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a parte reclamada a 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos. E CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da 

negativação indevida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.
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1000073-63.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DANIEL JEFFERSON DA 

SILVA, SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por DANIEL JEFFERSON DA SILVA E SAMPAIO 

SALDANHA FERREIRA, em face da sentença proferida no id nº 20462157 

aduzindo omissão quanto ao pedido do autor. Compulsando os autos 

verifica-se que os presentes Embargos comportam acolhimento. Assim, 

altera a sentença apenas para acolher o pedido do Embargante para 

modificando a sentença nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE a presente ação CONDENAR a Reclamada a indenizar os 

Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), para cada Promovente, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros 

legais a contar da citação.” Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração opostos e DOUS-LHES PROVIMENTO. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007179-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELZA BRANCO AYALA CURVO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007179-13.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIELZA BRANCO AYALA 

CURVO MUNIZ REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por MARIELZA BRANCO AYALA CURVO MUNIZ 

em face de MUNICÍPIO DE SINOP, ambos qualificados. A pretensão 

resistida diz respeito ao reconhecimento do direito à percepção de 

vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e 

merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido aprovada em 

concurso público e nomeada para o quadro efetivo no cargo de GARI, e 

Tomou posse em 12/06/1998. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para cada ano 

de efetivo exercício, nos termos da Lei que o concede. Afirmado que este 

direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois 

por cento) do vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao 

máximo de setenta por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que 

alterou a Lei nº 568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos 

municipais, nomeados em virtude de concurso público, não está sendo 

repassado à parte promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta 

verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical 

e adicional por tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou e 

suscitou a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a improcedência 

do pedido. É o resumo dos fatos, dispensado o relatório, alinhado ao 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a 

necessidade de mais dilação probatória. A prejudicial de mérito 

consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que fosse reconhecida a 

sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte promovente, neste caso, ao 

formular seu pedido, já o delimitou dentro do prazo prescricional, isto é, 

postulou o recebimento das referidas verbas retroativas delimitando-as ao 

período dos últimos 05 anos antecedentes à distribuição da presente 

demanda, o que afasta, indubitável, a questão prescricional suscitada 

(Decreto nº 20.910/1932), que perde total consistência. Ora, a presente 

demanda foi distribuída em 19/07/2018. Portanto, por força do art. 1º do 

Decreto nº 20.910/1932, eventuais parcelas inadimplidas até 19/07/2013 

estariam, como de fato estão, fulminadas pela prescrição. Contudo está 

sendo debatida apenas as verbas dos últimos 5 anos. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 12/06/2004, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 12/06/1998. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

05/08/2003 e 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 12/06/2013 até 19/07/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 
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teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015036-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA OAB - MT17599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015036-76.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROBERTO GONCALVES 

BATISTA REQUERIDO: EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ROBERTO GONCALVES BATISTA 

em face de EDSON MARCELINO DE OLIVEIRA objetivando a cobrança de 

cheque no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A requerida apesar de 

devidamente citada (id nº 28625790) contudo não compareceu na 

audiência de conciliação (id nº 28914577) impondo-se a aplicação dos 

efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Instrui os autos 

cópia de título de crédito (id nº 27048852) emitido pela requerida e nominal 

ao requerente, bem como carimbo de devolução deste pelas alíneas 11 e 

12. Resta portanto demonstrada a existência de relação jurídica entre as 

partes configurando o inadimplemento do valor representado pelo cheque 

que serve de prova da dívida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância original de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data do vencimento. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011208-60.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARNEIRO E PEDREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011208-60.2013.8.11.0015. REQUERENTE: BRUNO CARNEIRO E 

PEDREIRA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, 

contudo quedou-se inerte, conforme certidão de id. 28913566. Desta 

forma, considerando a inércia da parte Exequente em promover as 

diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser extinta. Ex 

positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010113-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGNES MENIN OUTEIRO (REQUERENTE)

OLIMPIO FERREIRA (REQUERENTE)

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010113-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IGNES MENIN OUTEIRO, 

ELOIZA MARIA PIRES DUARTE, OLIMPIO FERREIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REAJUSTAMENTO DE VENCIMENTO COM BASE NO INDICIE 

DA U.R.V. C/C COBRANÇA DE RETROATIVO proposta por IGNES MENIN 

OUTEIRO e outros em desfavor de MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Mérito: Em sua petição inicial sustenta que os servidores foram aprovado 

em concurso público e nomeado, para o quadro efetivo. Contudo, durante 

o período laboral não recebeu recomposição da diferença resultante da 

conversão do cruzeiro real para URV aos servidores públicos, ocorrida no 

ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução 

salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. 

Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão 

plenária ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 23 de abril 

de 2013, a Lei Municipal de Santa Carmem, que Concedeu revisão geral 

anual aos servidores públicos municipais de Santa Carmem/MT. Sendo que 

a partir de então começou a correr o prazo prescricional quinquenal para 

ações de cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da 

Lei Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou 

com a ação em 16/10/2019, encontra-se prescrita a pretensão 

indenizatória, uma vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, 

desde a restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto 

posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e 

reconhecer a ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002275-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JORGE IOANNIS TSILFIDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002275-13.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE IOANNIS TSILFIDIS 

REQUERIDO: HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI Vistos etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. 

Decido. Conforme se denota a parte reclamante discute sobre cobrança 

de contrato de corretagem, sendo o valor de R$ 50,000.00 (cinquenta mil 

reais), devido a venda de imóvel no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais). A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: “ Art. 3° - I - as causas cujo 

valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles”. A competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode 

ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada 

de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão 

pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 9.099/95, que o juizado 

especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, significando que, ficam 

excluídas da competência deste as causas que tem objeto de discussão 

acima do teto estabelecido. Portanto, o reconhecimento do valor 

excedente a alçada é medida que se impõe, sobressai à incompetência do 

Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, Decreto a revelia, contudo declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante o desrespeito 

do valor de causa, e, em consequência, julgo o presente feito sem 

julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001704-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELLICA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001704-42.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANGELLICA FERNANDES DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de pretensão cominatória de obrigação de fazer, c/c danos 

morais, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, 

proposta por ANGELLICA FERNANDES DE OLIVEIRA em face de 

MUNICÍPIO DE SINOP, devidamente qualificados. Relatou que fez concurso 

público (Edital nº 001/2014 de 02 de dezembro de 2014) para o cargo de 

enfermeira, a ser lotada na cidade de Sinop/MT, sagrando-se classificada 

em quarto lugar, na fila de cadastro reserva até o surgimento de vagas. 

Todavia salientou que pessoas foram contratadas para exercerem o 

cargo de enfermeira, ocupando seu lugar de classificação, por meio de 

OSCIP. A Liminar foi indeferida. Inobstante a não apresentação de defesa, 

diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo (artigo 345, 

II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O deslinde da presente 

causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento 

aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Não havendo 

preliminares passo ao mérito. O concurso promovido pelo edital nº 01/2014 

ofertou 01(uma) vaga de ampla concorrência para o cargo de enfermeiro 

(Id. 17850697, p. 2). Contudo, a Promovente foi classificada em quarto 

lugar, cadastro reserva. E não demonstrou a contratação dos três 

candidatos melhores classificados, de modo a habilitar-se à nomeação, e 

nem a existência de sua vaga ou mesmo das três antecedentes. Alega 

que a Promovida realizou na contratação de OSCIP para gerir o sistema de 

saúde, que seria ilícito, conforme a ACP sentenciada nesse condão, a 

qual, para o exercício da sua atividade, contratou enfermeiros, pelo regime 

da CLT, a exercitar atividade-fim do Município, que seria vedado 

terceirizar. Embora houve julgamento de procedência de ação civil pública 

com esse condão, mas que ainda não transitou em julgado, até a presente 

data. Assim, não fez lei entre as partes, sendo que existe forte corrente 

jurisprudencial admitindo a regularidade da contratação de Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público para atuar nesse nicho de 

atividade, auxiliando o Estado, no caso, o Município, na prestação 

remunerada de serviços de saúde, conforme autorizado pela Magna 

Carta. Quanto a primeira hipótese, de preterição da candidata na 

contratação decorrente de concurso público de acordo com a sua 

classificação, assim pontua a jurisprudência, conforme arestos a seguir 

destacados: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO 

APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO 

ADQUIRIDO. 1. Conforme entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, STF, Relator Ministros Luiz Fux, 

julgado sob o regime da repercussão geral, como regra, o candidato 

aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo 

à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o 

simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes 

exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública. 2. A 

aprovação do candidato fora do número de vagas ofertada no edital não 

lhe assegura o direito a nomeação, bem como a contratação temporária e 

as aposentadorias de servidores efetivos não convolam a expectativa de 

direito em direito líquido e certo. 3. Recurso desprovido”. (TJ-ES; Apl 

0007539-49.2015.8.08.0048; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 

02/10/2018; DJES 16/10/2018); “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE 

VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. 

TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA 

MANIFESTA. MULTA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a 

nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do 

número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da 

Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de 

validade do certame, as nomeações serão realizadas 2. O Superior 

Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento 

realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o 

entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do 

número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem 

mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de 

novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de 

preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 3. Caso em 
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que, além de o writ ter sido impetrado dentro do prazo de validade co 

concurso, o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no 

edital para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma 

situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Quando o agravo 

interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 

condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco 

por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. 

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa”. (AgInt no RMS 

50.216/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2019, DJe 23/04/2019). Deste modo, a eventual contratação 

temporária de enfermeiros após a homologação do concurso, por si só, 

não demonstra a necessidade do serviço e a preterição do candidato 

classificado. Isto porque, é necessária a obediência à lista de 

classificados, de modo que a convocação da parte autora depende da 

nomeação e/ou desistência dos demais candidatos em ordem crescente. E 

não é só isso, não obstante a autora postule que este juízo determine que 

o requerido não contrate terceirizado para a função de enfermeira nesta 

Comarca, vislumbro que razão não lhe assiste, senão vejamos: “[...] 

TERMOS DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E OSCIP PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS EM AÇÕES DE SAÚDE 

PÚBLICA. [...] 5. In casu, não se verifica tenha o Prefeito pretendido agir 

em mascaramento da relação de emprego a partir de uma suposta 

terceirização ilícita da saúde pública. 6. Efetivamente, não se mostrou 

vedado ao administrador público municipal firmar convênios com OSCIP na 

área de saúde pública, pelos seguintes motivos: (a) a própria Constituição 

Federal afirma que as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, o que significa um claro nihil 

obstat ao ingresso de entidades do Terceiro Setor no âmbito das ações 

em saúde pública como área-fim; (b) partiu-se da premissa de que o 

Estado não é capaz de cumprir sua missão constitucional e precisa 

convocar os cidadãos ao auxílio na prestação dos serviços sociais; (c) a 

utilização das formas jurídicas de participação de Organizações Sociais, 

surgidas em cenário nacional na década de 1990, poderia ser vista como 

o modelo ideal de colaboração do particular com o Estado, numa 

perspectiva moderna de eficiência dos serviços públicos; e (d) é 

admissível a compreensão do Prefeito segundo a qual, para a execução 

dos programas federais, haveria a necessidade de contratação de 

agentes específicos e possivelmente temporários, sobretudo 

considerando a especificidade do profissional em Saúde da Família. 7. 

Referida análise está sujeita a aspectos que estão sob o discrímen do 

administrador público, dentro de um ambiente político-democrático para a 

concepção de ideal intervenção do Estado nos domínios sociais. Na 

hipótese, entendeu o então Prefeito de Palotina/PR que, para o alcance 

dos objetivos sociais, a execução mais eficiente se daria por uma entidade 

parceira, pois, em sua esfera de atuação como Chefe do Executivo local, 

as disponibilidades municipais não seriam suficientes para, em 

determinado momento, prestar a política pública advinda de programas 

federais em saúde. 8. Ausente ato doloso ou em culpa grave causador de 

prejuízo ao Erário na realização de convênio entre Município e OSCIP, não 

há falar em ato de improbidade administrativa, até porque os serviços em 

saúde pública foram efetivamente prestados aos munícipes. 9. Agravos 

Regimentais do MPF e do MP/PR conhecidos e desprovidos”. (AgRg no 

AREsp 567.988/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016); Nesse 

contexto, a Ação Civil Pública mencionada na exordial, ajuizada pelo 

Ministério Público na Vara Especializada da Fazenda Pública desta 

Comarca sob o cód. 212866, não transitou em julgado. Realmente foi 

proferida sentença no sentido de “DECLARAR a NULIDADE da PARCERIA 

celebrada entre o Município de Sinop e a OSCIP ADESCO, por meio do 

Concurso de Projeto nº 01/2014, assim como a IMPOSIÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER aos Requeridos para que se ABSTENHAM 

de TERCEIRIZAR SERVIDORES PÚBLICOS ou PROVER CARGOS 

PÚBLICOS por meio de “PARCEIRAS” que CONTRARIEM o artigo 3º da Lei 

nº 9.790/1999(...)”. Mas se ainda não fez lei entre as partes, em linha de 

princípio, não está defeso ao Município contratar OSCIP, a qual contrata 

enfermeiros. Se o Município de Sinop/MT for contratar diretamente tais 

profissionais e a requerente for porventura preterida, aí, sim, poderá 

surgir seu direito subjetivo à nomeação, por enquanto, não tão claro. 

Ademais, a nomeação de candidatos em concurso público não se resume 

apenas à existência de vagas, pois depende da conveniência e 

oportunidade administrativa, dotação orçamentária, dentre outros quesitos. 

Segundo o entendimento do STF, haverá direito à nomeação na existência 

de novas vagas durante o certame se o candidato conseguir demonstrar, 

de forma cabal que existe inequívoca necessidade de nomeação de 

aprovado durante o período de validade do certame; e que está havendo 

preterição arbitrária e imotivada por parte da administração ao não nomear 

os aprovados. Assim, considerando a natureza discricionária da 

administração pública em nomear candidatos além do número de vagas 

disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir de modo a coagir 

a administração pública dentro de sua esfera de decisão, sob pena de 

ofensa ao princípio da separação dos poderes. Portanto, não há 

ilegalidade a ser reconhecida. Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 Deixo de condenar a parte sucumbente a pagar as custas e 

as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da 

parte adversa, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012879-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDELVA ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012879-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SLAVINSKI & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: ANDELVA ROMERO Vistos etc. Ausente o relatório com 

fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não 

havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta SLAVINSKI & CIA LTDA em face de ANDELVA 

ROMERO objetivando a cobrança de cheque no valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais). A parte Promovida apesar de devidamente 

citada, não compareceu na audiência de conciliação impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Instrui os autos cópia de título de crédito emitido pela requerida, bem como 

carimbo de devolução deste pelas alíneas 11 e 12. Resta portanto 

demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes configurando 

o inadimplemento do valor representado pelo cheque que serve de prova 

da dívida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento da 

importância original de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).devidamente 

corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data do vencimento. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013448-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA GUSSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013448-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDINEIA GUSSON 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Visto etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA 

Da análise dos fatos, tem-se que a Ré suscitou a litispendência deste feito 

com o processo nº 1000405-98.2017.811.0015, que tramita na 6ª VARA 

CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA desta Comarca. Pois bem. Ao verificar ambos 

processos, tem-se que, realmente, o presente merece ser extinto sem 

julgamento de mérito, pela litispendência já que ambos os processos 

versam sobre a protesta indevido realizado em razão do imóvel 

“matriculado sob o nº 34.015, do Livro nº 02, do Cartório de Registro de 

Imóveis 1º Ofício de Sinop”, denominado “Lote nº 08 – B (oito ‘B’), da 

Quadra nº 33 (trinta e três), com 227,50 m² (duzentos e vinte e sete 

metros e cinquenta centímetros quadrados)”. Desta forma, entendo que se 

operou o instituto da Litispendência. A litispendência se caracteriza 

através do ajuizamento de duas ações que possuam as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando:V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; Sobre a litispendência, leciona Nelson 

Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a 

outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os 

mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

A citação válida é que determina o momento em que ocorre a 

litispendência. Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda 

ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo 

ser extinto o processo sem julgamento do mérito.” (Código de Processo 

Civil Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu 

este Tribunal, vejamos[1]: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo. Logo, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso V do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C. [1] Ap, 15896/2002, DRA.JUANITA 

CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2003, Data da publicação no DJE 27/03/2003

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008218-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LUIGI AIMI (REQUERENTE)

ANDREIA EDIVANETE MANFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CLIMACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008218-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUSTAVO LUIGI AIMI, 

ANDREIA EDIVANETE MANFRE REQUERIDO: DOUGLAS CLIMACO Vistos 

etc. Dispensado o relatório. DECIDO. Com efeito, verifico da análise 

acurada dos autos que o reclamado, em que pese ter sido devidamente 

citado (id. 27891156) deixou de apresentar contestação no prazo legal, 

injustificadamente, tornando, assim, revel. A propósito, a relativização dos 

efeitos desse fenômeno não tem como finalidade prejudicar a celeridade, 

sustentáculo basilar do julgamento antecipado da lide, mas apenas evitar 

um possível enriquecimento sem causa da parte autora. Todavia, mesmo 

não podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que favorecia o autor. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao 

Magistrado entender de forma contrária, não vislumbro dos autos nenhum 

elemento fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou 

abalar tal presunção e, por conseguinte, flexibilizar tais efeitos. O dano 

material, diante dos efeitos da revelia, mostra-se inegável porquanto 

devedor, agora, da quantia de R$ 4.472,43 (quatro mil quatrocentos e 

setenta e dois reais e quarenta e três centavos) referente ao valor do 

reparo no veículo do Promovente. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, decreto à revelia e julgo PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo Promovente GUSTAVO LUIGI AIMI e ANDREIA EDIVANETE 

MANFRE em face do reclamado DOUGLAS CLIMACO para condená-lo ao 

pagamento dos danos materiais no valor de R$ 4.472,43 (quatro mil 

quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) 

acrescidos de juros mensais de 1%, ao mês, a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009680-03.2019.8.11.0015
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JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JOSE 

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a inscrição do nome do promovente em cadastro de 

inadimplentes por débito no valor de R$ 358,98. Em sua petição inicial o 

promovente negou a existência de débitos e de relação jurídica. Por seu 

turno a promovida sustentou pela improcedência da demanda ante a 

existência de contratação e, para tanto, trouxe aos autos print screen de 

telas sistêmicas. O presente feito, independentemente das alegações de 

quaisquer das partes deve ser extinto sob pena de violação da coisa 

julgada. Consultando o nome o promovente no Sistema PJe retorna a 

existência das seguintes demandas: a) 1004590-48.2018.8.11.0015 

distribuído em 27/04/2018 em face de VIVO S.A. visando discutir as 

negativações no valor de R$ 196,38 inscrita em 06/01/2016 e R$ 358,98 

inscrita em 10/02/2017; b) 1009680-03.2019.8.11.0015 distribuído em 

22/07/2019 em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. visando discutir a 

negativação no valor de R$ 358,98 inscrita em 10/02/2017; c) 

1009683-55.2019.8.11.0015 distribuído em 22/07/2019 em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. visando discutir a negativação no valor de R$ 

196,38 inscrita em 06/01/2016; Inicialmente deve-se observar que 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. e VIVO S.A. dizem respeito à mesma operadora 

de telefonia móvel, conforme é entendimento unânime. Da simples 

comparação visual entre os extratos de negativação juntados em cada um 

dos feitos acima, cuja cópia íntegra a presente demanda, é de clareza 

s o l a r  q u e  a s  n e g a t i v a ç õ e s  o b j e t o  d o s  f e i t o s  n º 

1009683-55.2019.8.11.0015 e nº 1009680-03.2019.8.11.0015 já são 

discutidas nos autos nº 1004590-48.2018.8.11.0015 no qual houve 

prolação de acórdão pela Turma Recursal com trânsito em julgado abaixo 

ementado: RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – TELEFONIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PENALIDADE POR 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral 

puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TJMT, Recurso Cível 
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Inominado n.º 1004590-48.2018.8.11.0015, Rel. Dr. Sebastião de Arruda 

Almeida, Turma Recursal Única, j. 30/07/2019). A presente demanda 

encontra-se prejudicada em razão da existência de coisa julgada tal como 

conceituada no art. 337, §4º, CPC, ou seja, a repetição de uma ação cuja 

matéria já foi objeto de sentença transitado em julgado. Por fim, entendo 

ser caso de aplicação da sanção por litigância de má-fé do promovente 

que 25/04/2018 outorgou procuração ao Dr. CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES para ingressar com demanda visando discutir as 

negativações acima delimitadas comparecendo em audiência de 

conciliação realizada em 21/06/2018; porém, em 15/07/2019 outorgou 

procuração ao Dr. SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA comparecendo nas 

audiências de conciliação realizadas 16/08/2019. A conduta do 

promovente é agravada quando se nota que a sentença no primeiro 

processo, 1004590-48.2018.8.11.0015, foi proferida em 25/09/2018 com 

Recurso Inominado interposto por seu patrono em 02/10/2018. De forma 

inequívoca o promovente tenta utilizar-se do Poder Judiciário visando 

auferir lucro induzindo o Estado em erro e inchando a Justiça de 

demandas repetidas de forma dolosa. Por fim, é de observar que a COISA 

JULGADA era matéria a ser suscitada de preliminar de contestação, ainda 

que possa ser conhecida de ofício, e que, para ser descoberto sequer foi 

necessário cinco minuto bastando digitar o nome do promovente no 

Sistema PJe na função de consulta processual, a qual a defesa da 

promovida também possui acesso. Ainda se observa que a promovida, 

apesar de ofertar defesa sequer suscitou conexão deste feito com 

quaisquer outros. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Diante do exposto, CONHEÇO da PREJUDICIAL de MÉRITO da 

COISA JULGADA para JULGAR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito, com fulcro no art. 485, inciso V do CPC. Ainda, CONDENO 

da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 8% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. REVOGO a determinação de id nº 26344978. 

TRASLADE-SE cópia da presente sentença para os autos nº 

1004590-48.2018.8.11.0015 e, especialmente para os autos nº 

1009683-55.2019.8.11.0015 no qual houve prolação de sentença. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013742-86.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KAROLYNE PENDLOSKI 

CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por KAROLYNE PENDLOSKI CARVALHO 

DOS SANTOS em face de VIVO S.A. Em sua exordial o requerente nega a 

existência do débito e da relação jurídica. Por seu turno a requerida 

sustentou pela ausência de juntada de extrato de negativação fornecido 

pelos órgãos de proteção e no mérito sustenta pela existência de 

contratação do serviço e do débito, regularidade da negativação e 

inexistência de danos morais. Arguiu pela impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e formulou pedido contraposto. Não havendo arguição de 

preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a análise do 

mérito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A requerida suscita a preliminar de inépcia 

com base no dispositivo 319 do CPC, pois na inicial o comprovante de 

endereço esta em nome de terceiro estranho e não restou comprovado 

parentesco. Rejeito a preliminar. Entendo não estar configurada nenhuma 

das hipóteses de inépcia da inicial, cujos requisitos vêm dispostos de 

forma expressa nos artigos 319 e 320, do CPC, in verbis: Art. 319. A 

petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1º Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2º A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Como se vê, o art. 319, II, do CPC 

não exige a comprovação da residência das partes, bastando apenas a 

indicação do domicilio e residência. Igualmente, não há como argumentar 

seja o comprovante de residência documento indispensável à propositura 

da ação, nos termos do art. 320 do CPC. O caso dos autos se discute a 

legitimidade de uma dívida em nome da parte autora, sendo que o 

comprovante de residência em nada interfere na solução do litígio. Razão 

pela qual rejeito a preliminar. No que tange a ausência de extrato dos 

órgãos de proteção, cumpre salientar que a promovida também possui 

acesso aos bancos de dados de negativações. Portanto, caso esta 

acredite que o promovente estaria ocultando prévias negativações 

poderia, mediante simples consulta, obter tais dados e juntá-los nos autos 

visando comprovar fato impeditivo do direito do autor nos termos do art. 

373, inciso II do CPC. Conforme se extrai da petição inicial a parte 

Requerente nega a existência de vínculo jurídico, para tanto dentre seus 

pedido busca explicitamente a anulação do negócio jurídico e inegibilidade 

do débito. Em que pese tais argumentos, a parte Requerida 

satisfatoriamente demonstrou a existência de liame subjetivo entre as 

partes materializado pelos contratos anexados no id nº 27675485 e que 

possuem cópia idêntica do documento de identidade apresentado pela 

parte Requerente no id nº 25671714. Incumbe ressaltar que, neste 

cenário, há posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT 

no sentido de ser desnecessária a realização de perífica grafotécnica. 

Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança 

das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura 

constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais documentos 

colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e 
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alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 

81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso 

conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar a importância total de R$ 122,29 e R$ 196,96, 

devidamente atualizada pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao 

mês ambos a partir dos respectivos vencimentos. Ainda, CONDENO da 

parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9% 

sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 

do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013357-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013357-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. ELTON DE SIQUEIRA 

CAMPOS ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA 

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a promoção retroativa e 

diferenças de verbas salariais, bem como ao computo do período para a 

promoção ao próximo nível hierárquico da carreira do promovente. Narra o 

autor que passou a integrar o quadro de praças da Polícia Militar deste 

Estado em 27/10/2003. Este almejava a promoção para a patente de cabo, 

mas originalmente não havia previsão quanto aos critérios para promoção 

na carreira. Após sucessão de leis e decretos obteve a promoção em 

05/09/2015. Todavia esta não retroagiu à data em que este atingiu o 

requisito temporal causando a este perdas financeiras e defasando 

futuras promoções. Por seu turno o promovido suscitou prescrição e no 

mérito pela improcedência da demanda. Invocou a incidência do princípio 

do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato de promoção do 

promovente, no momento em que se deu, reveste de legalidade. 

Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas sim o não 

preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. Por fim, 

aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento parcial A pretensão 

autoral possui dois vértices. No primeiro busca a cobrança das diferenças 

salariais a partir do momento temporal em que entende deveria ter ocorrido 

sua promoção ao cargo hierarquicamente superior. No segundo, busca o 

reconhecimento a retroação do momento de sua preterição para fins de 

computar o interstício mínimo para a promoção ao próximo nível 

hierárquico. Tal compreensão é essencial para que se possa verificar, 

dentro da pretensão autoral o que poderá ser atingido pela prescrição 

vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). Por tratar-se de norma 

especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Em 

comum, ambos os vértices da pretensão autoral desaguam em cunho 

pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as diferenças salariais) 

quer seja de forma remota (acrescer à contagem de tempo para a próxima 

promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à prescrição no prazo 

talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. Considerando que a 

presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, qualquer pretensão autoral 

que recaia em período anterior 23/10/2014 resta prescrito. Sendo está a 

data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças 

salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo 

nível hierárquico. Do mérito Em 27/10/2003 o promovente ingressou, por 

meio de concurso público, na patente de soldado do quadro de praças da 

Polícia Militar. À época não havia regulamentação quanto à promoção. Em 

11/06/2007 é promulgada a Lei Complementar Estadual nº 271 que 

detalhou o quadro de efetivos da Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, 

com redação dada pela Lei Complementar 351/2009 exigia interstício 

mínimo de 15 anos ou mais para a promoção ao posto de cabo. Em 

29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 2.468 que aprova o regulamento de 

promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Dispunha o art. 13 do referido ato os requisitos indispensáveis à 

promoção. Dentre estes destaca-se o interstício mínimo, previsto no art. 
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67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o prazo de “12 (doze) anos ou mais 

de efetivo serviço como Soldado para Cabo”. Segundo consta na defesa 

da promovida o promovente, apesar de integrar o Quadro de Praças da 

PM/MT – QPPM, por não ter realizado nenhum Curso de Formação de Cabo 

– CFC migrou para o Quadro Especial de Praças Policiais Militares/MT - 

QEPPM devendo, nestas circunstâncias observar o interstício mínimo 

supra. Em 31/03/2014 sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos 

o interstício mínimo para a promoção de soldado para cabo conforme art. 

22, inciso II, alínea “a”. Neste período o promovente contava, 

aproximadamente, com 9 anos e 3 meses de efetivo exercício no posto de 

soldado. Em 05/09/2015 mediante a Portaria o promovente foi promovido 

ao posto de Cabo QPPM. Conforme explanado supra, no início da vigência 

da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o critério temporal, 

ou seja, já contava com mais de 9 anos de efetivo exercício no posto de 

soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos que a efetivação 

promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 05/09/2015. A pretensão 

autoral para que a promoção retroaja até 27/10/2012, data em que 

completou os 9 anos não comporta acolhimento. Caso fosse procedente 

tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao promovente em uma 

época que não existia. O direito a promoção do promovente ao posto de 

cabo, somente surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 31/03/2014. Se, em 

29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do autor, 

pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que referida 

Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio permite inferir que a pretensão autoral 

comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que na data 

da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

requisito temporal exigido a promoção ocorrida em 05/09/2015 deve 

retroagir à data de início de vigência da Lei nº 10.076/2014, ou seja, 

05/09/2014. Entretanto, em razão do reconhecimento da prescrição no 

tópico anterior, a pretensão autoral comportará acolhimento a partir de 

05/09/2014 apenas, inclusive para o cálculo do interstício mínimo para as 

demais promoções. Considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II 

da Lei Estadual nº 10/076/2014, a promoção do promovente para cabo 

deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 05/09/2014 e 

deverá ser promovido, a partir de 05/09/2018 para Terceiro-Sargento. Do 

Dispositivo Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a 

promoção do promovente ao posto de Cabo a partir de 05/09/2014 e ao 

posto de Terceiro-Sargento a partir de 05/09/2018, devendo ser sua ficha 

funcional retificada para os devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão 

do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor 

original referente ao período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor 

original referente ao período de setembro/2018 a março/2019 e demais 

diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de 

Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do 

promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012186-49.2019.8.11.0015
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(REQUERIDO)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012186-49.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELICLEIA APARECIDA 

MENDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora revisão da 

fatura do mês de junho/2019, bem como a declaração de inexistência de 

débito referente ao Termo de Confissão de Dívida. A reclamante diz ser 

responsável pela unidade consumidora nº 6/489387-1, tendo recebido, a 

partir do mês de junho/2019, faturas de consumo de energia elétrica com 

valores excessivos, no valor de R$ 466,96, visto que não corresponde ao 

seu consumo real, razão pela qual requer a revisão de tais faturas para o 

valor médio dos últimos meses. Alega, ainda, que está sendo ameaçada 

de corte no fornecimento da energia. Em contestação, a Reclamada a 

legalidade da cobrança devido a acumulo de consumo das faturas 

anteriores, aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade, motivo pelo 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação. Relatado, 

decido. Não havendo preliminares. Passo a análise do MÉRITO. Pois bem, o 

fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, 

que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que o consumo 

médio de uma residência da reclamada é em de 200 kW, desse modo 

analisando a conta do mês contestado e o histórico de consumo do 

reclamante, concluo que é incompatível com a realidade de consumo, já 

que a reclamada lançou fatura com consumo de 570kw, conforme 

histórico de consumo juntado pela própria reclamada. Assim, constata-se 

a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se 

desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. É necessária à 

revisão do débito, para se declarar sua inexistência, já que não 

comprovado o consumo efetivo da quantidade de 570 Kw indicada nas 

mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas de acordo 

com o REAL CONSUMO da autora, sendo que a leitura deverá ser feita no 

medidor mensalmente. Por corolário lógico, deverá a Reclamada rever as 

faturas dos meses de Junho/2019, calculando de acordo com consumo 

apurado pela medição pessoal no padrão da reclamante. Quanto aos 

danos morais julgo improcedente uma vez que a simples cobrança 

indevida não enseja reparação extrapatrimonial. DIREITO DO CONSUMIDOR 

- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS INEXISTENTES - 

RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - 

ART. 85, § 11º DO CPC. 1. A mera cobrança indevida, não gera danos 

morais presumido, exceto quando o litigante comprova que tal ato ilícito 

ocasionou transtorno capaz de afrontar algum de seus direitos da 

personalidade, o que não ocorreu no caso. 2. Recurso improvido, com a 

majoração dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 

15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, § 11º 

do CPC, sendo tal verba inexigível enquanto a Autora for beneficiária da 

justiça gratuita. (TJ-PE - APL: 4899938 PE, Relator: Agenor Ferreira de 
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Lima Filho, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/05/2019) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para determinar a revisão da fatura de Junho/2018, 

no consumo real apurado com medição na unidade consumidora da 

Reclamante, e DECLARAR a inexistência do débito da fatura do valor de 

R$ 466,98 (quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito 

centavos). Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014096-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014096-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: UGO ANGELO RECK DE 

MENDONCA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Relatório dispensado. Trata-se de 

“Ação ordinária, com pedido de liminar em tutela provisória de evidência” 

proposta por UGO ANGELO RECK DE MENDONCA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, 

objetivando a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados, 

no importe atualizado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Citados, os 

requeridos apresentaram contestação. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Processo apto para julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Lei 

Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir 

da vigência da referida norma (1º/1/2015). Ao Estado de Mato Grosso 

atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014). Em síntese, 

diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tese 163). O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre adicional noturno, no período de 01/01/2015 à 01/09/2019. Assim, 

porque sofreu cobrança em desconformidade com a tese acolhida pelo 

STF, faz jus à restituição dos valores. Quanto à atualização, o índice 

utilizado está incorreto, haja vista que, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003, a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, a 

partir do pagamento indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

calendário ou fração, do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162, 

188 e 523 do STJ. Diante do exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, 

mantenho a liminar de id. 26031429 e JULGO PROCEDENTE os pedidos 

para: 1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno (Tema 163[1]/STF); 2) declarar a ilegitimidade do 

ESTADO DE MATO GROSSO, posto que o Promovente está pleiteando 

restituição a partir de janeiro de 2015. 3) condenar a autarquia MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a devolver a soma dos descontos de 

mesma natureza incidentes no período de 01/01/2015 à 01/09/2019, 

importâncias que devem ser acrescidas de correção monetária pelo 

IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

do trânsito em julgado. Não incide condenação em custas e honorários 

(art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. [1] RE 593.068/ STF – Tema 163 - 

Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os 

serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de 

insalubridade.
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014026-94.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISMAEL NUNES ARRUDA, 

LEILA TORMES ZORZO ARRUDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem preliminares suscitadas pela Ré. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Rejeito a preliminar suscitada pela primeira 

Reclamada de ilegitimidade passiva, haja vista que incontroversa a relação 

jurídica entre as partes. Superadas as preliminares, passo à análise do 

mérito. Cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em 

comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que é patente a relação de consumo existente: “Aplica-se 

ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.”(DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017. Logo, 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão por 

deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. Cuida-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais ajuizada por ISMAEL NUNES ARRUDA 

contra GOL LINHAS AEREAS S.A., em razão de extravio em sua mala, 

durante um voo viabilizado pela Ré. Em síntese, afirma a Autora que 

comprou passagem aérea com saída de Palmas/TO às 18h10min, com 

escala em Brasília/DF, em 23/09/2019 tendo como destino final São José 

do Rio Preto/SP com horário previsto de chegada às 22h25min, e no local 

destino não foi encontrado a sua bagagem, que somente foi restituída 2 

(dois) dias depois. A Ré, em sua defesa, nega o transporte 

responsabilidade pelo extravio, ao passo que pleiteia pela improcedência 

dos pedidos. O ponto controvertido da demanda encontra guarida na 

análise da existência ou não de extravio na mala da Autora, durante o 

trecho aéreo operado pela Ré, e, se desse extravio, teriam ocorrido os 

danos de ordem moral. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal entre ambos. Em analise detida aos documentos que acostam a 

petição inicial verifico que a bagagem foi despachada incialmente pela 

empresa reclamada, e mesmo com as conexões não o Promovente 

somente teve contato com a mala no seu destino final. Assim, é de inteira 

responsabilidade da reclamada que diligenciasse para que a bagagem 

chegasse ao seu destino final. Ressalta-se que, na relação de consumo 

que paira entre as partes, deve predominar todos os princípios basilares 

preconizados pela Política Nacional da Relação de Consumo, prevista no 

Código de Defesa do Consumidor, em especial a transparência, segurança 

e boa fé. No caso em tela, em momento algum foi esclarecido à 

consumidora as peculiaridades do procedimento adotado pela Ré. 
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Ademais, eventual resolução da ANAC jamais pode se sobrepor ao Código 

de Defesa do Consumidor, pela própria hierarquia das leis. Impositiva, 

portanto, a conclusão de que houve falha na prestação do serviço da Ré, 

caracterizadora de ato ilícito, seja no extravio da bagagem, seja na 

ausência de informações claras e precisas sobre o procedimento, ou 

mesmo no que tange à deficiência no atendimento à consumidora. 

Consequentemente, fere toda a dinâmica da relação de consumo, em 

especial o artigo 6º, VI do CDC. Ademais, não se viu qualquer conduta da 

Ré para mitigar os danos causados à autora, com assistência moral ou 

material. Assim, resta claro o ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., 

quando a Ré viola o Código de Defesa do Consumidor, e deixa de prestar 

um serviço de qualidade, quebrando a expectativa gerada na Autora, no 

que tange à segurança dos bens despachados. Em assim agindo, se 

submete aos ditames do artigo 734 do C.C.: Art. 734. O transportador 

responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas 

bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula 

excludente da responsabilidade. Inquestionável, portanto, a 

responsabilidade da Ré pelos danos causados à Autora, principalmente 

quando presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71. ) Isso porque, houvesse a Ré transportado a bagagem da 

Autora com a segurança que lhe foi confiada, ou, houvesse atendido aos 

anseios do consumidor na esfera administrativa, os danos não teriam se 

concretizado, ou, ao menos, teriam sido mitigados. Passa-se a análise dos 

danos especificamente. Na análise dos danos morais, tem-se que a 

frustração da Autora na expectativa da prestação de um serviço de 

qualidade, com o extravio de sua bagagem, sem qualquer assistência por 

parte da Ré, é situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, e 

configura danos morais na modalidade in re ipsa. Em situações 

semelhantes, a jurisprudência tem sido farta: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

BAGAGEM DANIFICADA EM VÔO COM A COMPANHIA AÉREA 

DEMANDADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO PROVIDO. (SILVA, Roberto Behrensdorf Gomes da. 

Recurso inominado n. 71007303191. J. em 13 Dez. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 15 Fev. 2018.) Ação de Indenização. 

Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Violação e extravio de bagagem. 

Ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB). Fato que não 

guarda relevância para solução da controvérsia. Configurado defeito no 

serviço e o inadimplemento contratual da transportadora, consistente na 

violação da bagagem dos autores. Danos materiais. Demonstração. Dano 

moral caracterizado. Pretensão da recorrente de reduzir o valor da 

indenização. Valor fixado que não se mostra excessivo e não comporta 

redução. Sentença mantida. Recurso desprovido. (HEINRICH, Angela 

Martinez. Recurso inominado n. 1006779-04.2014.8.26.0344. J. em 27 Out. 

2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 15 Fev. 2018.) Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal e dos arts. 186, 187, 927 e 

944 do Código Civil. Definida a responsabilidade da empresa aérea, resta 

fixar o valor da indenização pelo dano moral sofrido pela Autora. Sabe-se 

que a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória e para o 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, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos patrimoniais e morais e o grau 

da culpa e de seus efeitos, valor esse que entendo pertinente no montante 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Com efeito, tal estimativa tem 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Posto 

isso, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas as partes, 

rejeito a preliminar arguida e no mérito julgo procedente o pedido para 

condenar os danos morais na modalidade in re ipsa, arbitrando o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização, para cada reclamante, 

que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir da prolação desta sentença. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000227-47.2020.8.11.0015. AUTOR: RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de indenização por 

danos morais, em que a parte autora sustenta em 16/12/2019, o 

Promovente estava voltando de Viracopos-SP para Cuiabá-MT, e o voo de 

Viracopos atrasou. Aduz que até chegou a embarcar mas o voo foi 

cancelado sem qualquer justificativa palpável e sem previsão de solução. 

Nota-se que a parte promovida foi devidamente intimada, mas deixou de 

comparecer à audiência de Conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Por tais razões, DECRETO-LHE à revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, prevê 

a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo de forma fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a 

falta de contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da 

revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento 

do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte 

reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. De fato, verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo, pois a parte autora não chegou 

ao seu destino em razão do atraso da reclamada. Trata-se de relação 

consumo onde deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa rodoviária, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Ocorre, 

entretanto, que o atraso na prestação do serviço superou e muito o limite 

da razoabilidade de uma pessoa comum. A propósito, a reclamante 

demorou a chegar em seu destino, sem justificativa da Promovida. Esse 

comportamento odioso, de descaso com o consumidor, enseja a 

reparação da dor moral suportada injustamente pela parte afetada. 

Ademais, deve assumir os riscos inerentes à atividade econômica que 

explora empresarialmente, não sendo tolerável que repasse obstáculos no 

desempenho de sua atividade aos consumidores. O serviço de transporte 

rodoviário caracteriza concessão e gera a responsabilidade civil objetiva 

em caso de falha na sua prestação. Portanto, em razão do contrato, bem 
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como, por ter a empresa recorrida responsabilidade objetiva, e não 

estando presentes as excludentes previstas no § 3º, do art. 14, do CDC, 

certo é o dever de indenizar o passageiro vitimado pelo atraso no 

transporte. É inconteste que houve falha no serviço prestado pela 

empresa rodoviária, ora reclamada, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica do reclamante, pois a espera na beira da rodovia, 

por diversas vezes, e o atraso na conclusão da viagem geram ansiedade, 

aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

tivesse sido prestado de forma correta. Nesse sentido já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ e, demais tribunais, em caso análogo: 

STJ - CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). 

DANO MORAL. VALOR. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos 

aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não 

se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se 

configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, 

extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. II. 

Fixação, entretanto, do ressarcimento, em parâmetro razoável, no 

equivalente a 332 DES (antigos 5.000 francos poincaré), em face da 

situação descrita no acórdão estadual. III. Recurso especial em parte 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 307049/RJ, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª - QUARTA TURMA, julgado em 

11.09.2001, DJU 04.02.2002 - Pág. 383). CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MORAL E MATERIAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS O 

FATO DE A EMPRESA AÉREA DESCUMPRIR O AVENÇADO, DEIXANDO DE 

TRANSPORTAR PASSAGEIRO EM VIRTUDE DE OVERBOOKING. 

PRECEDENTES. 2.CABE À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS O 

ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR, NÃO PODENDO SE VALER DE MERAS ALEGAÇÕES DE 

NÃO HAVER ADIMPLIDO O COMPROMISSO POR CULPA DE TERCEIROS, 

MORMENTE PORQUE O DENOMINADO "APAGÃO AÉREO" NÃO AFETOU 

TODOS OS VÔOS, NÃO SERVINDO, POIS, DE ALFORRIA 

INDISCRIMINADA. 3.RESTANDO INDISCUTÍVEL A IMPOSSIBILIDADE DA 

VIAGEM PROGRAMADA POR CULPA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA, 

INCIDE ABALO MORAL INDENIZÁVEL, BEM ASSIM O PREJUÍZO MATERIAL 

DECORRENTE DO DESEMBOLSO VINCULADO AO ADIANTAMENTO DE 

PARTE DAS DIÁRIAS DE HOTEL. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(20070110369745ACJ DF - Acórdão: 288676 - Julgamento: 13/11/2007 - 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. 

- Relator: SANDOVAL OLIVEIRA - DJU: 10/12/2007 - Pág.: 129). Por sua 

vez, no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que 

o ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que pela deficiente prestação do 

serviço de transporte rodoviário trouxe prejuízos de ordem pessoal, 

material e moral ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a autoestima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Neste 

diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na 

hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os 

casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento 

cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim 

comprovado o abalo de crédito suportado pelo autor, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da requerente e do primeiro requerido, arbitro a indenização 

por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a 

extensão do dano e as condições financeiras do requerente e requerido. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz 

que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica 

dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do 

ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na 

razoabilidade uma vez que em outro Estado da Federação a requerida 

continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse 

social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto 

atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de 

cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO à revelia e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do reclamante RODRIGO 

ROBALINHO ESTEVAM em face de AZUL LINHAS AEREAS, e para 

condenar a reclamada ao pagamento condenar o reclamado a pagar ao 

autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da citação, tudo 

corrigido pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da 

sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005471-25.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EMERSON MARCELO ZUBLER 

REQUERIDO: LENIR DE ANDRADE, ANTONIO ANDRADE (ANTONIO 

CONSTRUTOR) Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

proposta EMERSON MARCELO ZUBLER em face de LENIR DE ANDRADE e 

ANTÔNIO ANDRADE objetivando a cobrança de cheque no valor de R$ 

7.572,36 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis 

centavos). Compulsando os autos, verifica-se que realizada a audiência 

de conciliação, a reclamada saiu do ato processual devidamente intimado 

de que teria o prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar contestação. No 

entanto, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar. Pois bem. A 

súmula 04 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso, estabelece que: “A contestação será apresentada no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de 

revelia.” Passo, portanto, ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, II do CPC, aplicando a reclamada a revelia e a confissão ficta. A 

aplicação da confissão ficta impõe a presunção de veracidade quanto à 

alegação do reclamante quanto a cobrança indevida oriunda de débito 

inexistente. Instrui os autos cópia de título de crédito emitido pela 

requerida, bem como carimbo de devolução deste pelas alíneas 25 e 21. 

Resta, portanto demonstrada a existência de relação jurídica entre as 

partes configurando o inadimplemento do valor representado pelo cheque 

que serve de prova da dívida. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância original de R$ 7.572,36 (sete mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), que deve ser 

corrigido pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, 

ambos a partir da data do vencimento. HOMOLOGO o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 424 de 545



DESISTÊNCIA DA AÇÃO (id. 20289690), em relação ao reclamado 

ANTÔNIO ANDRADE para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013352-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013352-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO RIBEIRO DE JESUS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. ADRIANO RIBEIRO DE 

JESUS ajuizou AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA, C/C COBRANÇA DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto a promoção retroativa e 

diferenças de verbas salariais, bem como ao computo do período para a 

promoção ao próximo nível hierárquico da carreira do promovente. Narra o 

autor que passou a integrar o quadro de praças da Polícia Militar deste 

Estado em 27/10/2003. Este almejava a promoção para a patente de cabo, 

mas originalmente não havia previsão quanto aos critérios para promoção 

na carreira. Após sucessão de leis e decretos obteve a promoção em 

21/04/2015. Todavia esta não retroagiu à data em que este atingiu o 

requisito temporal causando a este perdas financeiras e defasando 

futuras promoções. Por seu turno o promovido suscitou prescrição e no 

mérito pela improcedência da demanda. Invocou a incidência do princípio 

do “Tempus Regit Actum” para afirmar que o ato de promoção do 

promovente, no momento em que se deu, reveste de legalidade. 

Prossegue afirmando que não houve omissão legislativa, mas sim o não 

preenchimento de outros requisitos exigíveis para a promoção. Por fim, 

aduz que a Lei nº 10.076/2014 não alcança fatos pretéritos. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Da Prescrição –Reconhecimento parcial A pretensão 

autoral possui dois vértices. No primeiro busca a cobrança das diferenças 

salariais a partir do momento temporal em que entende deveria ter ocorrido 

sua promoção ao cargo hierarquicamente superior. No segundo, busca o 

reconhecimento a retroação do momento de sua preterição para fins de 

computar o interstício mínimo para a promoção ao próximo nível 

hierárquico. Tal compreensão é essencial para que se possa verificar, 

dentro da pretensão autoral o que poderá ser atingido pela prescrição 

vindicada. O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que: As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso). Por tratar-se de norma 

especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo 

prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco 

anos. A doutrina pátria, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha 

comenta que: Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. […] A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32” (in Fazenda Pública em 

Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75 - grifo nosso). Nesta 

mesma linha de pensamento é a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 

20.910/32. […] 2. Tratando-se de ação proposta contra a Fazenda Pública, 

deve prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932. […] (TJRS - AI: 3305315920188217000, Relator: 

LEONEL PIRES OHLWEILER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/04/2019 - grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL 

INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. […]a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo 

Decreto-Lei 20.910/1932, que estabelece, em seu artigo 1º, que “as 

dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem”. […] (TJMT - AGRG: 493672018, 

Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019 - grifo nosso). Em 

comum, ambos os vértices da pretensão autoral desaguam em cunho 

pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as diferenças salariais) 

quer seja de forma remota (acrescer à contagem de tempo para a próxima 

promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à prescrição no prazo 

talhado pelo art. 1º do Decreto nº 20910/1932. Considerando que a 

presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, qualquer pretensão autoral 

que recaia em período anterior 23/10/2014 resta prescrito. Sendo está a 

data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças 

salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo 

nível hierárquico. Do mérito Em 27/10/2003 o promovente ingressou, por 

meio de concurso público, na patente de soldado do quadro de praças da 

Polícia Militar. À época não havia regulamentação quanto à promoção. Em 

11/06/2007 é promulgada a Lei Complementar Estadual nº 271 que 

detalhou o quadro de efetivos da Polícia e no art. 13, inciso I, alínea “e”, 

com redação dada pela Lei Complementar 351/2009 exigia interstício 

mínimo de 15 anos ou mais para a promoção ao posto de cabo. Em 

29/03/2010 foi publicado o Decreto nº 2.468 que aprova o regulamento de 

promoção de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Dispunha o art. 13 do referido ato os requisitos indispensáveis à 

promoção. Dentre estes destaca-se o interstício mínimo, previsto no art. 

67, §1º que, em sua alínea “e” fixava o prazo de “12 (doze) anos ou mais 

de efetivo serviço como Soldado para Cabo”. Segundo consta na defesa 

da promovida o promovente, apesar de integrar o Quadro de Praças da 

PM/MT – QPPM, por não ter realizado nenhum Curso de Formação de Cabo 

– CFC migrou para o Quadro Especial de Praças Policiais Militares/MT - 

QEPPM devendo, nestas circunstâncias observar o interstício mínimo 

supra. Em 31/03/2014 sobreveio a Lei nº 10.076 que reduziu para 9 anos 

o interstício mínimo para a promoção de soldado para cabo conforme art. 

22, inciso II, alínea “a”. Neste período o promovente contava, 

aproximadamente, com 9 anos e 3 meses de efetivo exercício no posto de 

soldado. Em 21/04/2015 mediante a Portaria o promovente foi promovido 

ao posto de Cabo QPPM. Conforme explanado supra, no início da vigência 

da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o critério temporal, 

ou seja, já contava com mais de 9anos de efetivo exercício no posto de 

soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos que a efetivação 

promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 21/04/2015. A pretensão 

autoral para que a promoção retroaja até 27/10/2012, data em que 

completou os 9 anos não comporta acolhimento. Caso fosse procedente 

tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao promovente em uma 

época que não existia. O direito a promoção do promovente ao posto de 

cabo, somente surgiu a partir da Lei nº 10.076 de 31/03/2014. Se, em 

29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do autor, 

pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que referida 

Lei nasceu. Contudo, tal raciocínio permite inferir que a pretensão autoral 

comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que na data 

da vigência da Lei nº 10.076/2014 o promovente já havia atingido o 

requisito temporal exigido a promoção ocorrida em 21/04/2015 deve 

retroagir à data de início de vigência da Lei nº 10.076/2014, ou seja, 

21/03/2014. Entretanto, em razão do reconhecimento da prescrição no 

tópico anterior, a pretensão autoral comportará acolhimento a partir de 

21/04/2014 apenas, inclusive para o cálculo do interstício mínimo para as 

demais promoções. Considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II 

da Lei Estadual nº 10/076/2014, a promoção do promovente para cabo 

deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 21/03/2014 e 

deverá ser promovido, a partir de 21/03/2018 para Terceiro-Sargento. Do 
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Dispositivo Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

autoral para: a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a 

promoção do promovente ao posto de Cabo a partir de 21/03/2014 e ao 

posto de Terceiro-Sargento a partir de 21/03/2018, devendo ser sua ficha 

funcional retificada para os devido fins; b) CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão 

do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor 

original referente ao período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor 

original referente ao período de setembro/2018 a março/2019 e demais 

diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de 

Terceiro-Sargento; c) FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do 

promovente; d) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores 

referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da 

CNGC. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006449-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA CUNHA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - 819.550.301-20 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006449-65.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DO CARMO DA CUNHA 

NASCIMENTO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA proposta por MARIA DO CARMO DA CUNHA NASCIMENTO 

em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta 

que foi aprovada em concurso público através tomou posse no dia 01 de 

março de 2006, no cargo efetivo de ZELADORA. Contudo, durante o 

período laboral não recebeu recomposição da diferença resultante da 

conversão do cruzeiro real para URV aos servidores públicos, ocorrida no 

ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução 

salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. 

Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão 

plenária ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, 

por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto o termo ad quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração do agente público, deve ocorrer no 

momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que o promovente ingressou com a ação em 21/09/2018, 

encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que transcorrido 

o lapso temporal de cinco anos, desde a restruturação da sua carreira até 

o ajuizamento da ação. Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

para, ainda, declarar e reconhecer a ocorrência da prescrição. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE BERTOLETI RIBEIRO ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000229-17.2020.8.11.0015. AUTOR: ISABELLE BERTOLETI RIBEIRO 

ESTEVAM REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc, Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta em 

16/12/2019, a Promovente estava voltando de Viracopos-SP para 

Cuiabá-MT, e o voo de Viracopos atrasou. Aduz que até chegou a 

embarcar mas o voo foi cancelado sem qualquer justificativa palpável e 

sem previsão de solução. Nota-se que a parte promovida foi devidamente 

intimada, mas deixou de comparecer à audiência de Conciliação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE à revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma 

vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como 

se vê no caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não 

é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo de forma fundamentada, as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário acrescentar que “a 

falta de contestação, quando leve a que se produzam os efeitos da 

revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como fundamento 

do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo proceder o 

julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos trazidos com 

a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma diversa do nela 

narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte e não se firmar 

em presunção que se patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. 

Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 

nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte 

reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. De fato, verifica-se que houve falha na 

prestação do serviço de transporte aéreo, pois a parte autora não chegou 
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ao seu destino em razão do atraso da reclamada. Trata-se de relação 

consumo onde deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa rodoviária, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Ocorre, 

entretanto, que o atraso na prestação do serviço superou e muito o limite 

da razoabilidade de uma pessoa comum. A propósito, a reclamante 

demorou a chegar em seu destino, sem justificativa da Promovida. Esse 

comportamento odioso, de descaso com o consumidor, enseja a 

reparação da dor moral suportada injustamente pela parte afetada. 

Ademais, deve assumir os riscos inerentes à atividade econômica que 

explora empresarialmente, não sendo tolerável que repasse obstáculos no 

desempenho de sua atividade aos consumidores. O serviço de transporte 

rodoviário caracteriza concessão e gera a responsabilidade civil objetiva 

em caso de falha na sua prestação. Portanto, em razão do contrato, bem 

como, por ter a empresa recorrida responsabilidade objetiva, e não 

estando presentes as excludentes previstas no § 3º, do art. 14, do CDC, 

certo é o dever de indenizar o passageiro vitimado pelo atraso no 

transporte. É inconteste que houve falha no serviço prestado pela 

empresa rodoviária, ora reclamada, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica do reclamante, pois a espera na beira da rodovia, 

por diversas vezes, e o atraso na conclusão da viagem geram ansiedade, 

aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

tivesse sido prestado de forma correta. Nesse sentido já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça – STJ e, demais tribunais, em caso análogo: 

STJ - CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VÔO (24 HORAS). 

DANO MORAL. VALOR. I. Inobstante a infraestrutura dos modernos 

aeroportos ou a disponibilização de hotéis e transporte adequados, tal não 

se revela suficiente para elidir o dano moral quando o atraso no vôo se 

configura excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, 

extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. II. 

Fixação, entretanto, do ressarcimento, em parâmetro razoável, no 

equivalente a 332 DES (antigos 5.000 francos poincaré), em face da 

situação descrita no acórdão estadual. III. Recurso especial em parte 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 307049/RJ, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª - QUARTA TURMA, julgado em 

11.09.2001, DJU 04.02.2002 - Pág. 383). CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MORAL E MATERIAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS O 

FATO DE A EMPRESA AÉREA DESCUMPRIR O AVENÇADO, DEIXANDO DE 

TRANSPORTAR PASSAGEIRO EM VIRTUDE DE OVERBOOKING. 

PRECEDENTES. 2.CABE À EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS O 

ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO 

CONSUMIDOR, NÃO PODENDO SE VALER DE MERAS ALEGAÇÕES DE 

NÃO HAVER ADIMPLIDO O COMPROMISSO POR CULPA DE TERCEIROS, 

MORMENTE PORQUE O DENOMINADO "APAGÃO AÉREO" NÃO AFETOU 

TODOS OS VÔOS, NÃO SERVINDO, POIS, DE ALFORRIA 

INDISCRIMINADA. 3.RESTANDO INDISCUTÍVEL A IMPOSSIBILIDADE DA 

VIAGEM PROGRAMADA POR CULPA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA, 

INCIDE ABALO MORAL INDENIZÁVEL, BEM ASSIM O PREJUÍZO MATERIAL 

DECORRENTE DO DESEMBOLSO VINCULADO AO ADIANTAMENTO DE 

PARTE DAS DIÁRIAS DE HOTEL. 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(20070110369745ACJ DF - Acórdão: 288676 - Julgamento: 13/11/2007 - 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. 

- Relator: SANDOVAL OLIVEIRA - DJU: 10/12/2007 - Pág.: 129). Por sua 

vez, no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no instante em que 

o ser humano suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A 

propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode 

acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na 

vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio 

de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado 

em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, 

edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter 

Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial vislumbro situação 

em que possa caracterizar dano moral já que pela deficiente prestação do 

serviço de transporte rodoviário trouxe prejuízos de ordem pessoal, 

material e moral ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade da autora, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a autoestima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Neste 

diapasão a lei não prevê padrão para aferição do valor indenizatório na 

hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, senão o genérico para os 

casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento 

cabível segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim 

comprovado o abalo de crédito suportado pelo autor, valendo-se dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição 

econômica da requerente e do primeiro requerido, arbitro a indenização 

por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a 

extensão do dano e as condições financeiras do requerente e requerido. 

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

pacificou a matéria: “O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz 

que, não obstante, em cada caso, deve atender a repercussão econômica 

dele, a dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do 

ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na 

razoabilidade uma vez que em outro Estado da Federação a requerida 

continuou a manter a conduta ilícita sem se preocupar com o interesse 

social da norma e a paz social. Ademais, mostra-se justo porquanto 

atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de 

cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO à revelia e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do reclamante ISABELLE 

BERTOLETI RIBEIRO ESTEVAM em face de AZUL LINHAS AEREAS , e para 

condenar a reclamada ao pagamento condenar o reclamado a pagar ao 

autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

acrescida de juros moratórios de 1,0%, ao mês, a partir da citação, tudo 

corrigido pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da 

sentença. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA MARAFON ROHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007893-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SANDRA REGINA MARAFON 

ROHDE REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Trata-se de Ação de 

danos morais e materiais proposta por proposta por SANDRA REGINA 

MARAFON ROHDE em desfavor da AYMORE. Sustenta a parte requerente 

adquiriu veículo financiado da Promovida e devido a problemas financeiros 

deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 28.08.2015, 

somando-se um saldo devedor de R$ 6.733,97, o que ocasionou a Busca 

e Apreensão do Veículo. Alega que o Banco vendeu o veículo e quitou o 

seu débito junto ao financiamento sem lhe repassar a diferença. Requereu 

a condenação em danos morais e materiais no valor de R$ 15.530,00 
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(quinze mil reais), considerando a tabela FIPE do bem na data da 

apreensão. A parte requerente aduz foi efetuada, em 04/11/2016, a busca 

e apreensão do bem financiado face inadimplência do contrato. Sendo 

assim, na data do fato, o bem foi vendido em leilão pelo valor de R$ 

10.900,00. Com o valor obtido em leilão foram baixadas as parcelas de 

número 42 a 45, assim como Gastos com Contrato em Atraso, gerando 

saldo residual em aberto até a data do fato. Inicialmente, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do que dispõe o artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito. No entanto, por se tratar de 

relação de consumo a inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. A parte requerida, ao 

contestar a presente ação sustentou que embora tenha retomado a posse 

do veículo, o valor da venda do bem a terceiros no valor de R$ 10.900,00. 

Afirmou ainda que existe previsão contratual estipulando que se o preço 

da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário e 

despesas com a venda. A parte requerida não fez a juntada de 

documentos, que compre o valor vendido em leilão e tão pouco a 

notificação do Promovente do preço vendido, para que pudesse tomar 

conhecimento inequívoco. Cabia a requerida o ônus da prova, no entanto, 

nada provou em relação aos fatos alegados. Não demonstrou que não 

dera causa ao evento noticiado. Por mais que os argumentos 

apresentados na contestação sejam fortes, a requerida pecou ao não 

negociar com transparência com a parte requerente. É incontroverso que 

a mera efetivação na busca e apreensão do bem não quita a dívida. 

Contudo, cabe a requerida prestar informações claras e precisas ao 

consumidor a respeito dos valores das negociações, das taxas 

incidentes, das despesas com a venda do bem, conforme determina o 

artigo 6, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Por mais que a 

requerida alegue que o valor da venda do automóvel a terceiros não foi 

suficiente para quitar o débito e as despesas com a venda, a requerida em 

momento algum comprova nos autos o valor apurado com a venda do bem 

e qual foi a despesa gerada com a operação. A requerida jamais 

demonstrou a parte requerente qual o valor apurado com a operação de 

venda do automóvel e qual é o valor do débito remanescente, no caso dele 

existir. A parte requerida deveria ao tomar posse do bem, apresentar a 

parte requerente uma avaliação do bem, demonstrar por qual valor o 

veículo foi vendido e notificar a parte requerente, no caso de débito ou 

créditos remanescente, o que não o fez. Em virtude da falta de 

transparência com relação a operação de venda do veículo, a requerida 

não se desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do 

direto da parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme 

preceitua o 373, II do CPC. Ao analisar o presente processo, verifico que o 

direito milita em favor da parte requerente, visto que está configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o bem apreendido 

estava prestes a ser quitado, já que foi apreendido na época do 

pagamento das ultimas parcelas. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de 

grande porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). 

Quanto as danos materiais, vejo que é devido, posto que não restou 

demostrado de forma cabal o valor que foi pago a Caminhonete no leilão, 

razão pela qual julgo procedente o pedido, para condenar ao dano material 

no valor de R$ 15.530,00 (quinze mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência da pretensão formulada na inicial, para: 1 - Condenar a 

reclamada ao pagamento do valor de R$ 15.530,00 (quinze mil reais) 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês da busca e apreensão; 2- condenar a reclamada a 

pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, a partir da publicação desta sentença. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013797-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGUINALDO WAGNER ZANATTO OAB - 020.076.179-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013797-08.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA DE CASTRO 

MELLO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA proposta por ROSANGELA DE CASTRO MELLO em desfavor 

de MUNICIPIO DE SINOP, ambos qualificados. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO: Em sua petição inicial sustenta que foi 

aprovada em concurso público através da Portaria nº 401/2006, de 28 de 

agosto de 2006, no cargo efetivo de professora licenciada em educação 

física. Contudo, durante o período laboral não recebeu recomposição da 

diferença resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos 

servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal 

n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia 

o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em 

julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 
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cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 21/09/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013132-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013132-89.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO BATISTA RIBEIRO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por JOAO BATISTA RIBEIRO em face de MUNICÍPIO DE SINOP, 

ambos qualificados. A pretensão resistida diz respeito ao reconhecimento 

do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação 

por antiguidade e merecimento. Sustentado pela parte promovente ter sido 

aprovado em concurso público e nomeado para o quadro efetivo no cargo 

em 12 de fevereiro de 2009, no cargo efetivo de GARI, Referência CE-02. 

Contudo, durante o período laboral não recebeu o adicional de 2% por 

antiguidade e merecimento para cada ano de efetivo exercício, nos termos 

da Lei que o concede. Afirmado que este direito ao adicional por 

antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do 

vencimento-base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta 

por cento (70%), conferido pela Lei nº 663/2001, que alterou a Lei nº 

568/1999, aplicado aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

em virtude de concurso público, não está sendo repassado à parte 

promovente, apesar de fazer jus ao recebimento desta verba referente à 

progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por 

tempo de serviço. Por seu turno, a promovida contestou. De início, 

impugnou o valor da causa e suscitou a ocorrência de prescrição. No 

mérito, defendeu a improcedência do pedido. É o resumo dos fatos, 

dispensado o relatório, alinhado ao disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de mais dilação probatória. 

A prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO quinquenal, ainda que 

fosse reconhecida a sua ocorrência, seria inócua, eis que a parte 

promovente, neste caso, ao formular seu pedido, já o delimitou dentro do 

prazo prescricional, isto é, postulou o recebimento das referidas verbas 

retroativas delimitando-as ao período dos últimos 05 anos antecedentes à 

distribuição da presente demanda, o que afasta, indubitável, a questão 

prescricional suscitada (Decreto nº 20.910/1932), que perde total 

consistência Ora, a presente demanda foi distribuída em 30/11/2017. 

Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, eventuais 

parcelas inadimplidas até 30/11/2013 estariam, como de fato estão, 

fulminadas pela prescrição. Contudo o promovente, processualmente 

probo e de boa-fé, tomou posse e entrou em exercício funcional no dia 

12/02/2009, sendo requerida apenas os 5 últimos anos. Desta forma, sem 

menoscabo da existência da prescrição quinquenal de qualquer ação 

contra a Fazenda Pública, que seria reconhecida, genericamente 

impositiva, se fosse o caso, por não ter sido cobiçada qualquer verba 

atingida pela referida prescrição, não há o que se declarar a respeito. 

Destarte, refuto essa prejudicial de mérito. Não havendo outras 

preliminares ou prejudiciais, nem vislumbradas nulidades, passo a análise 

do mérito. Em que pesem os argumentos da parte promovente, a legislação 

municipal não lhe respalda o direito almejado, de percepção do referido 

adicional de 2% por antiguidade e merecimento, demarcado pelo legislador 

municipal em período certo e irretorquível. De acordo com o art. 10 da Lei 

nº 663/2001, os efeitos financeiros dela decorrentes, só surtiriam efeito 

um ano depois da entrada em exercício do servidor municipal. Na 

interpretação pretoriana não foi diferente o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Vide as seguintes ementas, com 

excertos destacados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 

568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública”. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013). “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO 

APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – 

II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO 

LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – 

NOVA FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só 

pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera 

inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, 

não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á 

automaticamente por tempo de serviço. III - A Lei Municipal nº. 568/99, 

alterada em parte pela Lei nº 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira 

dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos 

para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. 

Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser 

assegurada […]”. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Portanto, a parte promovente 

faria jus ao referido adicional a partir de 12/02/2010, considerando que 

ingressou no serviço público municipal em 12/02/2010. Contudo, foram 

revogados os arts. 14 a 49, incluídos os arts. específicos 16 a 31, da Lei 

municipal nº 568/1999, todos em 23/11/2012 pelos arts. 2º a 4º da Lei 

municipal de Sinop/MT nº 1.737/2012. Neste panorama, a parte 

promovente possuiria direito ao adicional em questão entre o período de 

12/02/2010 a 23/11/2012. Todavia, referido período encontra-se aniquilado 

pela prescrição quinquenal anteriormente mencionada. Tanto que nem 

ouve postulação no sentido de percebê-lo em tal lapso, posto que 

prescrito. Por outro lado, no período pretendido pela parte promovente, de 

receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente 

definido - de 12/02/2013 até 12/02/2018 - não mais vigorava a lei que o 

restaurava, revogada que foi em 23/11/2012, conforme supra consignado. 

Na conjuntura, não há como atender o pedido sem lastro em Lei a 

ampará-lo no interim respectivo, quer, inicialmente, pela prescrição 

quinquenal, quer pela revogação da norma municipal que o outorgava. Isto 

posto, hei por bem JULGAR IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, incisos I e II, do CPC. Deixo de condenar a parte 

sucumbente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

os honorários advocatícios da parte adversa, em virtude da gratuidade da 

justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a 

teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005967-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MECANICA DE MAQUINAS PESADAS DELTA M.A. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005967-20.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP EXECUTADO: MECANICA DE MAQUINAS PESADAS DELTA 

M.A. LTDA - ME Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença (id. 29563852 ), com fulcro no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005143-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LOUREIRO MENEZES (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:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005143-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FABRICIO LOUREIRO 

MENEZES REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois 

configurada a relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o atendimento à solicitação do consumidor à ocasião dos fatos. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Trata-se cominatória de 

obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais, com pedido 

expresso de tutela de urgência em caráter antecedente, aviada por 

FABRICIO LOUREIRO MENEZES em face de FACEBOOK SERVIÇOS 

ONLINE DO BRASIL LTDA. Alega que até o início de março do corrente 

ano, utilizava da rede social da empresa requerida para divulgação de sua 

carreira como modelo, bem como fazia a exposição da marca de seus 

patrocinadores. Asseverou que ao tentar acessar sua conta na 

respectiva rede social, foi surpreendido com a negativa, uma vez a 

promovida solicitava a confirmação do proprietário da página, além do 

envio de foto da sua identidade. Narrou que seguiu todas as instruções 

fornecidas pela empresa requerida, contudo, até o momento não teve sua 

conta restabelecida. A liminar foi concedida conforme id. 19205930. A Ré, 

por sua vez, nega a existência de atos ilícitos, e afirma que a conta foi 

bloqueada em razão de infringência das políticas de uso da citada rede 

social. Pois bem. A empresa reclamada não juntou nenhuma prova aos 

autos de que o Promovente tenha infligido o citado Termo de Uso a fim de 

justificar o boqueio da sua conta na rede social. Ressalta que a 

suspensão da página social do autor, que como relatado na peça inicial, 

era utilizada para fins comerciais, como a exposição de seus trabalhos e 

propagandas. No caso, a empresa Ré detinha a obrigação de demostrar o 

ilícito perpetrado pelo Promovente. Quanto ao pedido de dano moral, 

melhor sorte não assiste o promovente posto que o bloqueio de acesso a 

citada pagina nas redes sociais não atinge a moral do Promovente. Veja: 

CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DO 

PRODUTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA EVIDENCIADA. 

EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

PROVAS A ENSEJAR A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA. MEROS 

DISSABORES DO COTIDIANO. TESE RECHAÇADA. "Para a configuração 

do abalo moral é necessária a demonstração de fatos gravosos, sérios e 

suficientes à caracterização de situações que ultrapassem o mero 

dissabor. (...)" (Apelação Cível nr. 0000638-56.2013.8.24.0059, de São 

Carlos. Câmara Especial Regional de Chapecó. Relator: Des. Subs. Luiz 

Felipe. Julgado em 16.10.2017). FIXAÇÃO DA VERBA RECURSAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 85 , § 11º , DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL . DAS CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE NAS 

PENALIDADES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE 

DOLO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Logo, primando pelos direitos basilares do consumidor, e pela 

transparência precípua à relação de consumo, JULGO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido Autoral, nos termos do artigo 4º, IV do CDC, para 

confirmar a liminar de id. 19205930. E julgo improcedente o pedido de 

danos morais. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012368-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012368-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DIVILAR COMERCIO DE 

DIVISORIAS LTDA - ME REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos que 

houve a celebração de contrato entre as partes, 20 de fevereiro de 2013, 

a requerente celebrou com a requerida, um plano de consórcio, Grupo, 

0210, Quota 0215, plano 75, com pagamento mensal, proposta nº 17572, 

com prazo de 75 meses, com valor da parcela mensal inicial em R$ 529,69 

(quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), 

relativamente a um veículo GM/Chevrolet Prisma Econoflex 1.4, com valor 

do crédito, a época em R$ 32.056,00 (trinta e dois mil e cinquenta e seis 

reais). A Promovente alega que não recebeu o valor referente a crédito 

mesmo após o término e quitação do grupo. Primeiramente, urge 

esclarecer que a presente relação é tipicamente de consumo, sendo uma 

pessoa física que utilizou serviço como destinatário final, segundo o que 

dispõe o Código de Defesa do Consumidor e a promovida pode se 

encaixar na definição de fornecedora, uma vez que é pessoa jurídica, 

exercendo atividade mercantil, de forma habitual, oferendo ao mercado 

produtos ou serviços. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CLÁUSULAS ABUSIVAS 

- APLICAÇÃO DO CDC - ONEROSIDADE EXCESSIVA - CAUSA 

SUPERVENIENTE - DECISÃO DA ASSEMBLÉIA - PRINCÍPIO DA 

MUTUALIDADE - PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO GRUPO DE 

CONSÓRCIO - RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide 

não caracteriza cerceamento de defesa, quando existe nos autos prova 

suficiente para o deslinde da controvérsia. Aplica-se o CDC aos negócios 

jurídicos realizados entre as empresas administradoras de consórcios e 

seus consumidores-administrados. Não se aplica a inversão do ônus da 
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prova quando o juiz da causa entende que as provas existentes são 

suficientes para solução do litígio. A substituição do bem objeto do 

consórcio por outro, em razão da suspensão do fornecimento do 

originalmente contratado, não implica em onerosidade excessiva se 

deliberado por assembléia do grupo, pois o interesse do grupo de 

consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado. Mesmo 

que a decisão da assembléia não atenda ao interesse individual de um dos 

consorciados, preserva a paridade de todos os integrantes do grupo, não 

sendo legítimo ao judiciário intervir na relação coletiva para impor a 

vontade isolada de um membro aos demais integrantes do grupo. Ap, 

97084/2010, DES.MARCOS MACHADO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 14/09/2011, Data da publicação no DJE 26/09/2011. Com 

efeito, pela análise documental trazida aos autos, é possivelmente 

perceber a má-fé da reclamada ao não restituir as parcelas pagas após o 

término do consórcio que se deu no mês em 20 de maio de 2019. Ademais, 

a própria promovida afirmou que não procedeu à restituição após o 

decurso de trinta dias. A propósito todo esse desgaste suportado pela 

reclamante, vem corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza 

para se relacionar com seus consumidores. No mesmo diapasão é 

inegável o direito à restituição das parcelas pagas, uma vez que o 

consorciado tem direito à devolução das prestações já pagas, após o 

encerramento do grupo, no prazo de trinta dias. Dessa forma, impõe-se 

reconhecer que a devolução das parcelas pagas somente pode ocorrer 

por ocasião do decurso do prazo de trinta dias após o encerramento das 

atividades do grupo. Neste sentido: "CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO 

PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO. PRAZO. I. Segundo orientação uniforme do 

STJ, em caso de desistência do participante, a restituição das parcelas 

por ele pagas far-se-á corrigidamente, porém não de imediato, mas em até 

trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano de consórcio. II. Recurso especial conhecido e 

provido.”(REsp. nº 442.107-RS, 4ª Turma, STJ, Rel. Aldir Passarinho 

Júnior, julgado em 17.09.2002). Cumpre ainda analisar os valores que 

podem ser descontados do total a ser devolvido. No que se refere à 

devolução da taxa de administração e a taxa de adesão, tenho que não 

deve ser objeto de devolução pela administradora de consórcios, pois, 

enquanto aquela remunera os serviços prestados, ao longo do 

funcionamento do grupo consorciado, esta cobre custos diversos da 

empresa. O contrato prevê também a aplicação de cláusula penal para o 

caso de inadimplemento do consorciado. A cláusula 38 (id. 24344684) 

dispõe que o pagamento das prestações em atraso sujeita o consorciado, 

pelos prejuízos causados, ao pagamento da importância equivalente a 

10% do valor do crédito. Contudo, sendo necessária a demonstração dos 

efetivos prejuízos causados a todo o grupo, sob pena de enriquecimento 

indevido da administradora. Colaciono entendimento nesse sentido do 

TJRS: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS 

PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DO 

CDC. O Código de Defesa do Consumidor implementou uma nova ordem 

jurídica, viabilizando a revisão contratual e a declaração de nulidade 

absoluta das cláusulas abusivas, inclusive nos contratos de consórcio. 

CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

PRAZO. 30º DIA APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. É devida a 

devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente no trigésimo 

dia subsequente ao prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do grupo. Mudança de entendimento. Jurisprudência pacífica do STJ. 

PARCELA REDUTORA OU CLÁUSULA PENAL. Parcela redutora justificada 

pela pré-fixação de perdas e danos. Impossibilidade diante do princípio de 

que somente se indenizam prejuízos direta e imediatamente decorrentes 

da inexecução obrigacional (art. 53, do CDC, 1060 do CC de 1916, e 403, 

do CC de 2002). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70038200200, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dorval Bráulio Marques, Julgado em 25/11/2010) CONSÓRCIO DE 

VEÍCULOS. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. 

DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. PRELIMINARES: DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. A administradora do grupo consortil é legitimada 

passiva na ação de cobrança de prestações quitadas, uma vez que é 

quem administra e gerencia o grupo ao qual aderiu o consorciado. DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Presente 

o interesse processual do consorciado desistente ou excluído do grupo 

em buscar a restituição das parcelas pagas do plano consortil. MÉRITO 

PRAZO PARA A DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS. A 

restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído do 

grupo far-se-á, corrigidamente, em até trinta dias a contar do prazo 

previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio, 

conforme entendimento consolidado do STJ. FUNDO DE RESERVA. 

RESTITUIÇÃO. A administradora de consórcio tem a obrigação de restituir 

o saldo do fundo de reserva, findas as operações do grupo e 

contemplados todos os consorciados ativos. PARCELA REDUTORA E/OU 

CLÁUSULA PENAL. A parcela redutora é considerada nula, por quebrar a 

comutatividade do contrato e gerar enriquecimento indevido da 

administradora. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70022664197, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sejalmo Sebastião de Paula Nery, 

Julgado em 18/03/2010) No que se refere ao seguro mencionado na 

cláusula, tenho que não deve ser deduzida no valor a ser recebido pelo 

promovente, uma vez que a promovida não comprovou a efetiva 

contratação do seguro referido no contrato, não procedendo, por 

conseguinte, a retenção dos valores pagos pelo consorciado a tal título. 

Nesse sentido caminha a jurisprudência, vejamos: CIVIL E CONSUMIDOR. 

CONSÓRCIO. RESCISÃO DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. 

CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE 

FORMA IMEDIATA. CLÁUSULA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS 

CONSUMERISTAS. TAXA DE ADESÃO. COBRANÇA INDEVIDA. PRÊMIO DE 

SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. MULTA 

CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CLÁUSULA PENAL 

INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTADA DO DESEMBOLSO. 

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.(...). 

2 - Não logrando a administradora êxito em provar que a taxa de adesão 

fora destinada ao corretor que intermediara a formalização da venda do 

plano de consórcio, impõe-se a sua devolução.3 - Inadmite-se a retenção 

do prêmio do seguro quando não restou comprovado nos autos, que os 

valores retidos pela administradora de consórcio foram efetivamente 

repassados a seguradora.4 - A indenização contratual por 

responsabilidades de danos eventualmente causados ao grupo 

participante só é devida, se ficar demonstrado que houve com o 

desligamento voluntário do consorciado desistente, sendo insuficiente a 

mera alegação de dano.5 - Condiciona-se a exigibilidade da cláusula penal 

a prévia comprovação do dano experimentado ao grupo participante com a 

retirada do consorciado excluído, nos moldes do art. 53, § 2º, 2ª parte, do 

CDC.6 - Devida a correção monetária a partir da data do desembolso de 

cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante.7 - 

Conta-se os juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 406 do 

CC c/c o art. 219 do CPC. Apelação Cível desprovida.” 

(20070310409574APC, Relator ANGELO PASSARELI, 2ª Turma Cível, 

julgado em 02/07/2008, DJ 14/07/2008 p. 91) [g.n.] Quanto ao momento e 

incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifico que o valor 

a ser devolvido deve ser corrigido monetariamente pelo IGPM, a partir de 

cada pagamento, e acrescido de juros de mora desde a o momento em 

que se esgota o prazo para a restituição, isto é, do reembolso ao 

consorciado. Neste sentido a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. 

DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. MOMENTO. 1. Os juros de mora, 

na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, 

incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora 

proceder ao reembolso. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 

1070792/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 27/04/2010, DJe 10/05/2010 - STJ) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DO FUNDO DE RESERVA. JUROS 

DE MORA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO. É devida a 

devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente no trigésimo 

dia subseqüente ao prazo previsto contratualmente para o encerramento 

do grupo. Mudança de entendimento. Jurisprudência pacífica do STJ. 

FUNDO DE RESERVA. MOMENTO PARA RESTITUIÇÃO. ENCERRAMENTO 

CONTÁBIL. O consorciado tem direito à restituição do saldo eventualmente 

remanescente no fundo de reserva, na proporção de suas contribuições, 

após o encerramento contábil do grupo, com o pagamento de todas as 

parcelas relativas aos inadimplentes e de débitos eventualmente advindos 

de ações judiciais em trâmite. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA 

O valor a ser devolvido deve ser corrigido monetariamente pelo IGPM, a 

partir de cada pagamento, e acrescido de juros de mora desde a o 

momento em que se esgota o prazo para a restituição. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível Nº 70037789732, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dorval Bráulio 

Marques, Julgado em 30/09/2010). Ante o exposto, e por tudo mais que 
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dos autos consta julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

reclamante em face da reclamada para condená-la a efetuar a devolução 

da quantia efetivamente paga pelo promovente no valor de R$ 32.056,00 

(trinta e dois mil e cinquenta e seis reais), devendo ser deduzida apenas a 

taxa de administração, sendo que o valor remanescente deverá ser 

corrigido monetariamente pelo IGPM, a partir de cada pagamento, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o momento em que se 

esgotou o prazo do reembolso ao promovente. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004564-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA ALVES DE SA (EXECUTADO)

CTM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004564-50.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE CAETANO DE SOUZA - 

ME EXECUTADO: CTM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, CRISTIANE 

APARECIDA ALVES DE SA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diante do pagamento do valor da condenação, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença (id. 28279489), com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007116-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSON JOSE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO OAB - PA12436 (ADVOGADO(A))

PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO OAB - PA14665 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007116-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GEISSON JOSE BRITO DOS 

SANTOS REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Açao declaratória de inexistência de débitos, c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por 

GEISSON JOSÉ BRITO DOS SANTOS em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

DO PARÁ (CELPA). Aduz a reclamante que no ano de 2010 teve início as 

oscilações de consumo de energia em sua Unidade Consumidora sem que 

houvesse qualquer alteração na estrutura de sua residência. Relatou que 

chegou a trocar o transformador da residência sem que houvesse 

redução no valor do consumo e que os débitos cobrados pela requerida 

foram se acumulando chegando ao montante de R$ 23.008,00. Sustentou 

ter solicitado uma perícia de engenheiro eletricista particular o qual 

concluiu que houve faturamento superior ao consumo, bem como que a 

solicitação de realização de vistoria técnica pela demandada restou 

infrutífera. Aduziu que, desde maio de 2018, em razão da retirada da 

fiação e medidor pela requerida, a residência encontra-se sem energia 

elétrica. Em contestação, a Reclamada a legalidade da cobrança devido a 

acumulo de consumo das faturas anteriores, aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade, motivo pelo qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação. Relatado, decido. Não havendo preliminares. Passo 

a análise do MÉRITO. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que o consumo médio de uma 

residência da reclamada é em de 200 kW, desse modo analisando a conta 

do mês contestado e o histórico de consumo do reclamante, concluo que é 

incompatível com a realidade de consumo, conforme comprovado pelo 

Laudo Tecnico juntado no id. 20177179 , que não foi contestado pela 

empresa reclamada. Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática 

abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva 

e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e 

incisos do CDC. Assim, necessária à revisão do débito, para se declarar 

sua inexistência, já que não comprovado o consumo efetivo indicado nas 

mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas de acordo 

com o REAL CONSUMO da autora, sendo que a leitura deverá ser feita no 

medidor mensalmente. Quanto aos danos morais julgo improcedente um 

vez que a simples cobrança indevida não enseja reparação 

extrapatrimonial. DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - 

DANOS MORAIS INEXISTENTES - RECURSO IMPROVIDO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, § 11º DO CPC. 1. A mera 

cobrança indevida, não gera danos morais presumido, exceto quando o 

litigante comprova que tal ato ilícito ocasionou transtorno capaz de 

afrontar algum de seus direitos da personalidade, o que não ocorreu no 

caso. 2. Recurso improvido, com a majoração dos honorários 

sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, por força do art. 85, § 11º do CPC, sendo tal 

verba inexigível enquanto a Autora for beneficiária da justiça gratuita. 

(TJ-PE - APL: 4899938 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de 

Julgamento: 24/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019) 

Ante o exposto, PARCIAL PROCEDÊNCIA para declarar a inexistência da 

debito no valor de R$ 28.747,50 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Julgo improcedente o pedido de 

condenação em danos morais. Determino a religação da energia no prazo 

de 24 horas da ciência da presente sentença, sob pena de multa no valor 

de 1.000,00 (mil reais), ao dia, limitada ao teto do valor da causa do 

Juizado Especial. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013644-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA RIBEIRO OAB - MT24039/O (ADVOGADO(A))

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA TEREZA MARTINELLI (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013644-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AGDA REGINA MARTINS 

SANCHES GAIOTTE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ROSANA TEREZA 

MARTINELLI Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por AGDA 

REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE em desfavor do MUNICIPIO DE 

SINOP, objetivando a restituição do pagamento de taxas de alvarás, vez 

que a Promovente trata-se de Microempreendedor Individual (MEI). Citado, 

o Município Promovido afirmou em contestação que são indevidas as 

cobranças, contudo não há que se falar em restituição dos valores pagos. 

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito. A questão trazida a 

juízo não demanda maiores digressões, pois a Lei Complementar Federal 

nº 123/2006, que ampliou a desoneração de custos determinando a 

redução zero (obrigação tributária nula) de todos os custos necessários à 

concessão e renovação da licença para funcionamento (art. 4º, § 3º, LC 

123/06) as pessoas jurídicas que se enquadram como 

microempreendedores individuais. Esclareço que o Microempreendedor 

Individual é protegido por Leis pelo §3º do artigo 4º da Lei Complementar 

123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada pela Resolução do 

CGSIM 26, de dezembro de 2011, e Lei Complementar 147, de 07 de 

agosto de 2014, que aduz: Art. 4o Na elaboração de normas de sua 

competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento 

de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a 

unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de 

pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias 

com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e 

integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e 

garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário. § 3o 

Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 

(zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, 

ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às 

alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens 

relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes 

a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de 

registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 

responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de 

profissões regulamentadas. Das provas acostadas aos autos extrai-se 

que houve a cobrança e pagamento indevido pelo Promovido, o que é 

vedado por lei, inexistindo ainda prova nos autos de que houve a 

devolução na via administrativa. Assim sendo, a parte autora faz jus ao 

recebimento dos valores que lhe foram cobradas nos períodos indicados. 

Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as Súmulas 

162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos 

quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a 

correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros 

moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Diante do exposto, julgo, com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, PROCEDENTE o 

pedido para, declarar a inexigibilidade das taxa de alvará cobrada 

indevidamente e para condenar o requerido a restituir a parte autora os 

valores cobrados dos últimos 5 anos, a contar da propositura da ação, 

que deverá ser acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde 

o desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% ao mês, do trânsito em 

julgado; Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013646-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SOUZA BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTANA RIBEIRO OAB - MT24039/O (ADVOGADO(A))

DAIANY SORAYA VANDERLINDE OAB - MT21819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ROSANA TEREZA MARTINELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013646-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE SOUZA BIZERRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ROSANA TEREZA MARTINELLI Vistos, 

etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por IVONETE SOUZA BIZERRA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP, 

objetivando a restituição do pagamento de taxas de alvarás, vez que a 

Promovente trata-se de Microempreendedor Individual (MEI). Citados, o 

Município Promovido afirmou em contestação que são indevidas as 

cobranças, contudo não há que se falar em restituição dos valores pagos. 

Passa-se a decisão. A questão trazida a juízo não demanda maiores 

digressões, pois a Lei Complementar Federal nº 123/2006, que ampliou a 

desoneração de custos determinando a redução zero (obrigação tributária 

nula) de todos os custos necessários à concessão e renovação da 

licença para funcionamento (art. 4º, § 3º, LC 123/06) as pessoas jurídicas 

que se enquadram como microempreendedores individuais. Eclareço, o 

Microempreendedor Individual é protegido por Leis pelo §3º do artigo 4º da 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com redação dada 

pela Resolução do CGSIM 26, de dezembro de 2011, e Lei Complementar 

147, de 07 de agosto de 2014, que aduz: Art. 4o Na elaboração de normas 

de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e 

fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão 

considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de 

empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as 

competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em 

conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a 

duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da 

perspectiva do usuário. § 3o Ressalvado o disposto nesta Lei 

Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive 

prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, 

ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa 

e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 

Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a 

demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, 

sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, 

de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. 

Das provas acostadas aos autos extrai-se que houve a cobrança e 

pagamento indevido pelo Promovido, o que é vedado por lei, inexistindo 

ainda prova nos autos de que houve a devolução na via administrativa. 

Assim sendo, a parte autora faz jus ao recebimento dos valores que lhe 

foram cobradas nos períodos indicados. Nos casos de repetição de 

indébito de natureza tributária, as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ 

disciplinam a aplicação dos mesmos critérios pelos quais a Fazenda 

Pública corrige seus créditos tributários, ou seja, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios, a partir do 

trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o advento da Lei Estadual nº 

7.900/2003 a correção monetária será pelo Índice Geral de Preços, 

conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, 

acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês calendário ou 

fração. Diante do exposto, julgo, com resolução do mérito nos termos do 

art. 487, I, do CPC, PROCEDENTE o pedido para, declarar a inexigibilidade 

das taxa de alvará cobrada indevidamente e para condenar o requerido a 

restituir a parte autora os valores corados dos últimos 5 anos, a contar da 

propositura da ação, que deverá ser acrescidos de correção monetária 

pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso; e juros de mora equivalentes a 1% 

ao mês, do trânsito em julgado; Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4º, da CNGC. 
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Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007522-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGIA DE SINOP S/S LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(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: 

1007522-72 .2019 .8 .11 .0015 .  AUTOR(A) :  INST ITUTO DE 

COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGIA DE SINOP S/S LTDA - ME REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de ação anulatória de débito 

fiscal em que o Requerente pretende a suspensão da exigibilidade de 

débito fiscal a título de ISSQN gerado através da Notificação de 

Lançamento 041/2014, referente ao período de maio/2010 a maio/2014. De 

forma espontânea a Requerida compareceu aos autos, informando que 

agiu de forma ilegal ao exigir de forma retroativa o referido imposto, 

requerendo assim a extinção da ação com o reconhecimento da 

procedência do pedido inicial haja vista a ausência de pretensão de 

resistência por parte do Requerido. Em sua impugnação, o Requerente 

concorda com o informado pela Requerida. DISPOSITIVO Assim, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a” do NCPC, JULGO PROCEDENTE COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da demanda para DECLARAR nulo o 

débito fiscal a título de ISSQN referente ao período de maio/2010 a 

maio/2014. Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito no primeiro 

grau de jurisdição, a teor dos artigos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013417-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BRAZ LUMBRERAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO PAZ NETO OAB - MT24301/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013417-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARINA BRAZ LUMBRERAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de obrigação de fazer, 

com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MARINA BRAZ 

LUMBRERAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, para determinar à 

parte demandada a disponibilizar o extrato completo das ligações 

recebidas e efetuadas do dia 24/08/2019 até o momento. No caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 2º e 3º CDC, pois configurada a 

relação de consumo, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão defiro, nos termos do artigo 6º, 

VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar o atendimento à solicitação do consumidor à ocasião dos fatos. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado preconizado no artigo 371 do CPC. Alega a promovente que no 

dia 24/10/2019 para requerer um extrato das suas ligações, porém a 

atendente lhe informou que era possível apenas disponibilizar as ligações 

efetuadas da fatura que já estava fechada, e que para conseguir o 

extrato completo, com as ligações recebidas e efetuadas da fatura que 

ainda não fechou, teria de ser feito mediante ordem judicial. A Ré, por sua 

vez, nega a existência de atos ilícitos. Pois bem. A autora não justifica o 

motivo que necessitava do relatório das faturas antes do fechamento do 

mesmo, não restando demostrado qualquer ilícito da parte Promovida. 

Relações entre as prestadoras de serviços e os usuários é regida pela 

Resolução nº 632, de 7 de março de 2014: Art. 62. A Prestadora deve 

fornecer relatório detalhado dos serviços e facilidades prestados, em 

ordem cronológica, a todos os seus Consumidores, em espaço reservado 

em sua página na internet e, mediante solicitação, por meio impresso, 

incluindo, quando aplicável, no mínimo, as seguintes informações: § 3º O 

Consumidor pode solicitar o envio do relatório detalhado na forma 

impressa permanentemente, com periodicidade igual ou superior a 1 (um) 

mês. Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015041-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO TIROTTI GIACON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015041-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LEONARDO AUGUSTO 

TIROTTI GIACON REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do CPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução da 

lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que 

impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo, em 

que, da análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 

ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O promovido adquiriu 

passagem aérea da Companhia-Ré para viajar de Ribeirão Preto (RAO) 

para São Paulo – Guarulhos (GRU), sendo o voo (2317) marcado para 

16/11/2019, com embarque às 20:30h e chegada às 21:35h, sendo pago o 

valor de R$ 204,89 (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) No 

caso vertente, restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços, 

caracterizado pelo atraso do voo e da chegada ao destino final, em mais 

de 06 (seis) horas, que resultou em desgaste físico e emocional à parte 

autora. A parte ré alegou que o atraso decorreu da necessidade de 

manutenção não programada na aeronave, e que esse procedimento foi 

para preservar a vida dos passageiros. Em suma, alega caso fortuito por 

problema detectado fora da manutenção programada, o que afastaria sua 

responsabilidade pelo atraso. Em que pesem as referidas alegações, 
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entendo que a justificativa apresentada – inspeção de caráter urgente que 

demandou manutenção não programada, não é suficiente a ponto de 

desincumbir do dever de indenizar passageiros pelos transtornos 

ocasionados pelo excessivo atraso. Ainda que se alegue a preservação 

da segurança e vida dos passageiros, não se trata de fortuito externo, 

mas interno, já que ocorrências fora da manutenção programada são 

inerentes aos riscos da atividade de transporte aéreo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. 

CULPA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. A MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA DE AERONAVE, OCASIONANDO O ATRASO E/OU 

CANCELAMENTO DO VOO NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR O 

DEVER DE INDENIZAR, POIS CONFIGURA FORTUITO INTERNO, INERENTE 

AO SERVIÇO DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do 

fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são 

presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório. 

Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros adotados pela 

Câmara para casos similares. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL 

REJEITADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063382394, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 27/08/2015). Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou 

transtornos à parte autora configura falha na prestação do serviço, nos 

termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a 

responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Assim, resta configurada a ocorrência do dano moral, pois além do 

tempo de espera, os transtornos ocasionados são evidentes, tais como as 

dores e cansaço físico, demora em média 6 horas, cuja soma do tempo de 

voo com o tempo anterior de espera certamente gera desgaste físico e 

desconforto ao viajante; aliado ao fato de que o atraso no voo 

consequentemente acarreta o atraso ou mesmo perda do transporte no 

local de chegada ao destino final; prejuízos no compromisso que justificou 

a viagem, dentre outras ocorrências. No caso específico aqui em comento, 

com atraso em mais de cinco horas, a promovida nem mesmo prestou 

assistência alimentar, ao fornecer voucher à promovente. Contudo, haja 

vista se tratar de fortuito interno, este caso concreto não se afasta do 

dever de indenizar. A propósito, julgado com caso semelhante abaixo: 

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - DIREITO DO 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO DE 

VÔO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA AERONAVE 

– ATRASO DE CINCO HORAS – AUTORA QUE VIAJAVA PARA 

PARTICIPAR DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUAS – COMPROVAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA MÍNIMA A AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 PARA R$ R$ 5.000,00 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Não há de se 

acolher a tese de cancelamento de voo por motivos de força maior, 

mormente quando a Recorrente não traz aos autos comprovação clara de 

suas alegações; 2 – Apesar do atraso ocorrido, importante ressaltar que 

houve assistência mínima à recorrida através de voucher alimentação; 3 – 

No caso inexiste a comprovação de qualquer tratamento desidioso por 

parte da recorrente para com a consumidora, além do atraso de voo, 

ensejando a necessidade de redução do quantum indenizatório. 4 – Desta 

maneira, a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se 

em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 

necessitando tal valor ser minorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). (TJMT - Turma Recursal Única, Recurso Inominado: 

1001735-33.2017.8.11.0015, Rel. Patricia Ceni dos Santos, Julgado em 

31/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) Atualmente entende-se que o 

atraso superior a 04 horas configura falha no serviço de transporte aéreo, 

e que caracteriza dano moral in re ipsa, que é presumido. Nesse sentido, o 

STJ: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS 

MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO 

DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. 

CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/10/2014, DJe 10/10/2014) Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento que são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Assim, 

considerando os transtornos relatados, além de não haver notícia de 

maiores danos significativos à promovente, o caso concreto autoriza a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a 

data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. Deixo de 

condenar a promovida no pagamento das custas e despesas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002625-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002625-06.2016.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR PONTES REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos, etc. Relatório dispensado. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA promovida por JAIR PONTES em face de MUNICÍPIO DE SINOP, 

o autor alega que exerce o cargo de vigia, sendo nomeado na data de 01 

de setembro de 2008, porém não recebe o adicional de periculosidade, 

assim pretende o recebimento do referido adicional por meio da presente 

ação. Em sua contestação o Requerido informa que o servidor labora 

como operário braçal na Secretaria de Esportes, que as atividades de 

operário braçal não se equiparam às de vigilante no que se refere ao 

pagamento do adicional de periculosidade, não fazendo jus ao 

recebimento de tal vantagem, apresenta documentos e requer a 

improcedência da ação. Em fase de saneamento, foi determinada à 

apresentação de prova documental, momento no qual o Requerente 

quedou-se inerte, tendo o Requerido apresentado, Portaria de Nomeação; 

Termo de entrada em Exercício e Termo de posse. Ocorre que a prova dos 

fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do 

artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever 
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de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de 

fragilidade da relação processual. Não havendo prova de que o 

Requerente de fato exercia a função de vigia, não há porque deferir o 

recebimento do adicional de periculosidade. Deve-se observar que foi 

oportunizado ao Requerente a produção de provas documentais, e o 

mesmo não atendeu ao chamado jurisdicional quedando-se inerte, 

perdendo assim a oportunidade de trazer quaisquer documentos, fotos, ou 

qualquer outro tipo de prova que viessem a comprovar o exercício da 

função de vigia. Desta forma, inexiste nos autos provas que validem as 

afirmações da parte autora de modo a ensejar o reconhecimento do 

exercício da função de vigia e o recebimento do adicional de 

periculosidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda. Deixo de condenar o 

Reclamante ao pagamento das custas processuais e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

artigos art. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009180-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SESTARI DELUCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009180-34.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANDREIA SESTARI DELUCHI 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de antecipação de tutela onde a autora alega que 

participou de concurso público edital 001/2017 para o cargo de biomédica, 

em que eram oferecidos 02 vagas para cadastro de reserva e a mesma 

foi aprovada em segundo lugar. Informa que o concurso foi homologado e 

à primeira candidata aprovada tomou posse, porém à autora até hoje não. 

Alega que possui contrato temporário, com a Agência de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Centro Oeste - ADESCO onde presta serviços a 

requerida e mesmo aprovada no concurso sendo candidata remanescente 

presta serviços como contratada. Liminar indeferida. Em contestação o 

Requerido informa que à autora foi aprovada para o cadastro de reservas, 

e assim possui mera expectativa de direito a nomeação, não havendo 

novas vagas sendo por esta a razão da requerente ter sido contratada 

pela ADESCO, já que é celetista, O deslinde da presente causa não 

depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos 

princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do 

pedido, julgando antecipadamente a lide. In casu, verifico que a presente 

ação objetiva a nomeação do requerente no cargo de Biomédica, devido a 

sua classificação na 2ª posição do concurso realizado pelo Edital nº 

001/2007. De acordo com o referido edital foram disponibilizadas 0 (zero) 

vagas de imediato para ampla concorrência, mais formação de cadastro 

reserva (Id. 21551179 - Pág. 26). Conforme alegação da autora, houve a 

convocação da primeira colocada. No que tange a concurso público, 

importa consignar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que não há direito à nomeação e posse o candidato aprovado 

em concurso público em cadastro reserva, mesmo na hipótese em que 

houve a convocação de candidatos em número superior ao previsto no 

edital, pois, a ampliação do número de vagas não compele à administração 

ao seu provimento, e o preenchimento de novas vagas está submetido à 

discricionariedade da própria Administração. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente foi classificada para cadastro de 

reserva, ou seja, o candidato integra uma lista de classificados disponível 

para a Administração para que, no período de validade do concurso, tenha 

a possibilidade de que, havendo necessidade, chamar os classificados no 

exercício do seu poder discricionário, obedecendo rigorosamente à ordem 

da lista de classificação de forma a não causar preterição indevida entre 

os classificados. Nesse contexto, vê-se que a parte autora possui mera 

expectativa de direito e, não direito subjetivo à nomeação de que dispõe 

os aprovados dentro do número de vagas do concurso. No caso dos 

autos a parte se diz preterida em razão de alegadas contratações 

temporárias para o exercício do cargo. Verifica-se que o Supremo Tribunal 

Federal atribuiu repercussão geral à seguinte tese: “O surgimento de 

novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, 

durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em 

concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a 

aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – 

Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de 

classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo 

concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição 

de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração 

nos termos acima.” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou 

contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar 

Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 09.12.2015.(RE 837311/PI – Relator Min. Luiz Fux – Dje n.º 251 – 

divulgado em 14/12/2015). (G.N.) O pedido deduzido nos presentes autos 

não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no RE 837311/PI acima 

transcrito referente ao direito subjetivo à nomeação. Ademais, inexistem 

provas que comprovem o alegado de que houve a nomeação temporária 

em detrimento dos aprovados nas vagas estabelecidas no concurso. 

Indefere-se o requerimento de inversão do ônus da prova porque não se 

admite contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas 

de distribuição contempladas no Código de Processo Civil. Assim, não 

estão presentes as condições que o STF impõe para convalidar a 

expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação, de forma que se 

apresenta indevida a intromissão do Poder Judiciário em ato discricionário, 

que não se mostre abusivo ou ilegal. DISPOSITIVO Assim, diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC Deixo de condenar o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos artigos art. 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007111-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANA FREIRE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. JOVANA 

FREIRE DE CARVALHO ajuizou AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Ressai dos autos que a promovente ostenta uma negativação 

efetuada pela promovida no valor de R$ 161,71 em 12/07/2017 (id nº 

20176047). Em sua petição inicial afirma pela inexistência do débito e nega 

a existência de relação jurídica com a Ré. Por seu turno a promovida 

suscitou ausência de capacidade postulatória do patrono da promovente, 

ausência de extrato oficial do SPC/SERASA e a impossibilidade de 

inversão do ônus probatório. No mérito sustenta pela regularidade da 

relação jurídica, existência dos débitos e improcedência dos danos morais. 

Formulou pedido contraposto e condenação por litigância de má-fé. Não 
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havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A AUSÊNCIA de CAPACIDADE 

POSTULATÓRIA já foi sanada com a habilitação nos autos da nova 

patrona a representar a promovente (id nº 22577866). Insta salientar que 

o print informando a suspensão da OAB do advogado que ajuizou a 

demanda não consta o período de suspensão sendo impossível precisar 

se, quando da distribuição da presente demanda este estava de fato 

suspenso ou se a suspensão foi posterior. Carece de fundamentação a 

arguição de AUSÊNCIA de EXTRATO obtido no BALCÃO do CDL. É de se 

reconhecer que a promovida também possui acesso aos bancos de dados 

de negativações, portanto, caso acredite que haja ocultação de 

negativações prévias ou mesmo adulteração do extrato apresentado pelo 

autor, poderia, mediante simples consulta, obter tais dados e junta-los nos 

autos visando comprovar fato impeditivo do direito do autor nos termos do 

art. 373, inciso II do CPC. Analisando detidamente os autos verifico que a 

controvérsia dos autos se restringe exclusivamente em saber se a 

promovente contratou ou não o serviço junto à promovida que ensejou a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Na ausência de 

quaisquer outras controvérsias fáticas entendo ser despicienda a 

designação de audiência de instrução. Isto porque a prova da relação 

jurídica se faz, geralmente, por prova documental exibindo nos autos o 

contrato, escrito ou gravado, que originou o negócio jurídico. Motivo pelo 

qual REVOGO a determinação de id nº 26277956 quanto a necessidade de 

instrução processual. Insta frisar que a parte promovente postulou pelo 

julgamento antecipado da lide (id nº 22577865) e, ante a prova material 

contida na contestação, se revela desnecessária a instrução processual 

pugnada pela promovida. Como dito a prova documental carreada aos 

autos com a contestação é suficiente para comprovar a origem do débito 

consistente em contrato de prestação de serviços de telefonia pactuado 

entre as partes em 06/08/2013 (id nº 21475885) referente à linha 

telefônica nº 66 9685-1044 e alterado em 04/10/2014 (id nº 21475886). Ao 

contrário do que afirma a promovente ambos os contratos se referem à 

mesma linha telefônica como se constata no campo “código de acesso” 

em que consta: 6696851044, respectivamente o DDD e o número de 

telefone, eis que na época ainda não se havia acrescentado o número 

nove no início de todas as linhas. Quanto ao número de origem, 

2137938948, presente no extrato de negativação (id nº 20176047) este 

faz referência ao número da conta ou fatura de consumo da promovente 

mantido junto à promovida conforme demonstra o print screen trazido aos 

autos pela promovida no corpo da contestação (id nº 21475884, p. 8). É 

de se destacar que a utilização do print screen, neste momento ser 

apenas como complemento à já vasta prova documental carreada aos 

autos pela promovida. Ambos os contratos juntados pela promovida estão 

acompanhados de CNH da promovente e que guardam visível semelhança 

com a CNH apresentada pela própria promovente no id nº 20176047, p. 1. 

A diferença entre tais documentos limita-se no tempo de sua emissão, eis 

que a CNH apresentada pela promovida era válida até 31/03/2015. Já a 

CNH apresentada pela promovente, emitida após o vencimento daquela, 

possui validade até 08/02/2022. Incumbe ressaltar que, neste cenário, há 

posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido 

de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vide: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança 

das alegações da empresa Recorrente, mormente porque a assinatura 

constante do contrato é idêntica àquelas apostas nos demais documentos 

colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e 

alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 

81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso 

conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta a improcedência da demanda. De 

acordo com as provas produzidas, a promovente alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. Especialmente qualificada 

ao fragmentar a distribuição de diversas lides para tanto assoreando a 

máquina judiciária. Em que pese o esforço argumentativo da promovente 

sua conduta possui nítido caráter reprovável que impõe a sanção da 

litigância de má-fé. Em sua impugnação à contestação esta nega a 

ocorrência de dano à promovida. Contudo, em sua petição inicial a 

promovente afirma: Indignado e extremamente constrangido, foi checar se 

aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, 

vez que NÃO CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO 

ALGUM DE TER POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada […] (grifo no 

original). Todavia, ante a prova documental juntada com a contestação a 

promovente alterou seu discurso e passou a afirmar que apenas não 

reconhece a existência de débitos: Ocorre que a reclamante não 

reconhece o debito que o negativou, não estamos tratando em nenhum 

momento sobre o contrato, pois o reclamante não usufruiu do valor 

informado na negativação pela reclamada e por isso contestou o debito 

(grifo nosso). A litigância de má-fé da promovente se percebe da análise, 

como um todo de suas manifestações. Há a utilização de termos genéricos 

e vagos ao longo da petição inicial, que permitem, tal como ocorre no 

presente caso, adulterar a narrativa fática de acordo com o exposto na 

contestação. E neste texto padrão a promovente em sua impugnação à 

contestação afirma pela ausência de documentos a provar a relação 

jurídica ignorando in totum os contratos juntados com a defesa. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 

487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar a importância total de R$ 161,71 devidamente 

atualizada pelo INPC e juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a 

partir dos respectivos vencimentos. Ainda, CONDENO da parte 

Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 9,9% sobre 

o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000157-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE FERREIRA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SA PEREIRA (REQUERIDO)

DAIANY CAROLINE VARGAS DE ESPINDULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1000157-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GIOVANE FERREIRA 

CALDEIRA REQUERIDO: GABRIELA DE SA PEREIRA, DAIANY CAROLINE 

VARGAS DE ESPINDULA Vistos etc. Ressai dos autos que as partes, 

visando por fim a demanda, entabularam acordo em audiência (id 268183), 

requerendo, para tanto, a homologação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado (id26111007), 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009214-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009214-09.2019.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISCO CLARINDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO CLARINDO DA 

SILVA em face de BANCO PAN S.A., em razão de cobrança mediante 

descontos em folha de pagamento, que afirma ser indevida, tendo em vista 

que nega a relação jurídica. Deixo de acolher a prejudicial de prescrição, 

por se tratar a controvérsia de trato sucessivo; descontos ao longo dos 

anos motivo pelo qual deixo de acolhê-la. A causa posta não apresenta 

complexidade suficiente a afastar a apreciação deste Juízo, visto que as 

provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao 

passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no Juizado Especial. 

Rejeito a preliminar de inadmissibilidade do procedimento do Juizado 

Especial Cível. Não é na sentença o momento próprio para o juiz 

manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema 

dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria 

lei de regência n. 9.099/95. A provocação do Judiciário já faz exsurgir a 

necessidade para resolver a situação conflituosa, não sendo requisito 

indispensável o pleito administrativo para ingressar na Justiça, podendo 

eventualmente ser aquilatado no momento da apreciação do mérito, mas 

não no juízo de admissibilidade. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. Analisadas as 

preliminares e a prejudicial, passo ao mérito. Cumpre ressaltar que a 

relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte promovente como consumidora e da 

parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte promovente relata que, em 

meados de janeiro de 2019, foi surpreendida com cobranças mensais de 

R$ 21,21 (vinte e um reais e vinte e um centavos) desde 12/2015 até 

07/2019, que totaliza R$912,03 (novecentos e doze reais e três 

centavos), e que posteriormente verificou se tratar de empréstimo 

consignado. Foi concedida liminar (id 26604063), determinando a 

suspensão dos descontos e deferida a inversão do ônus da prova. Em 

que pese os argumentos expedidos na inicial, a parte promovida 

satisfatoriamente demonstrou a existência de liame subjetivo entre as 

partes materializado pelo contrato anexado no id nº 28049668 - Extrato de 

pagamento de beneficio previdenciário (id 28049668), TED’s (id nº 

28049670) documentos pessoais (id 28049668) e que possuem 

assinatura idêntica aos documentos que instruem a inicial (id nº 

21578744). Incumbe ressaltar que, neste cenário, há posicionamento 

firmado pela douta Turma Recursal do E. TJMT no sentido de ser 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Vide: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

promovida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes e a origem da divida que ocasionou os 

descontos, a hipótese é de improcedência da demanda. Indefiro o pedido 

de condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, por entender que o caso se trata de livre 

exercício do direito constitucional de ação, bem como não observo a 

conduta maliciosa da parte promovente nessa oportunidade. “Ex positis”, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte promovente, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008183-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: VANEIS DALAMARIA 

REQUERIDO: LUCIENE BUENO BARBOSA Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 
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anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SENTENÇA JUDICIAL proposta por VANEIS 

DALAMARIA em face de LUCIENE BUENO BARBOSA, objetivando a 

execução de sentença nos autos 2098-23.2011.811.0023 que tramitou em 

Peixoto de Azevedo/MT, comarca onde reside a promovida. A parte 

promovida apesar de devidamente citada (id nº 27307601) deixou de 

comparecer à audiência de conciliação (id nº 28274717) impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afasta a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Entretanto, esclareço que a revelia induz presunção relativa 

tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, não se 

traduz em procedência automática e integral da demanda, posto que ainda 

faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não havendo 

preliminares, passo à analise do mérito. A promovente relata que ser 

credora do valor atualizado de R$4.408,71 (quatro mil, quatrocentos e oito 

reais e setenta e um centavos), decorrente da Certidão de Sentença 

prolatada em 09/07/2012, no processo número 2098-23.2011.811.0023, 

Código 43931, que transitou em julgado em 24/07/2012. Analisando o 

conjunto probatório, observa-se que o presente processo está 

rediscutindo questões que foram analisadas nos autos nº 2098 

-23.2011.811.0023, Código 43931 em tramite no 1ª Vara Civil de Peixoto de 

Azevedo/MT, cuja execução de sentença fora arquivada provisoriamente 

em 2015 por falta de indicação de bens pela exequente, ora promovente 

nestes autos. O inciso II, do artigo 516, do CPC prevê que “o cumprimento 

da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro 

grau de jurisdição”. Deste modo, a competência para dar cumprimento à 

sentença é, via de regra, do juízo de primeiro grau que a proferiu. A 

exceção está prevista no parágrafo único, do artigo 516 do CPC/2015, que 

prevê a possibilidade de o credor optar pelo ajuizamento perante o juízo do 

atual domicílio do executado, ou do local onde se encontrem os bens 

sujeitos à execução ou, ainda, do local onde deva ser executada a 

obrigação de fazer ou de não fazer. No entanto, nenhuma das hipóteses 

acima se amolda ao presente caso. Desse modo, para a satisfação do 

credito exequendo e garantir a celeridade e efetividade da tutela 

jurisdicional deveria a parte Promovente, por meio de simples petição, no 

processo pretérito, em que foi proferida a decisão, indicar bens 

penhoráveis da executada, ora promovida na presente ação. “Ex positis”, 

e com supedâneo nas razões acima esposadas, julgo EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com fulcro nos artigos 485, 

inciso V do Código de Processo Civil e 51, III da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011522-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TASSIANA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por TASSIANA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA em face de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. A parte promovida apesar de devidamente citada (id 

nº 27892551) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

28456840) impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Não comparecendo a parte promovida à audiência 

de conciliação, apesar de devidamente citada, conforme art. 18 da Lei nº 

9.099/95; bem como aliado ao fato de que este não apresentar defesa, é 

imperiosa a aplicação da revelia prevista nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Desta forma, DECRETO A REVELIA, nos 

termos do art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpre esclarecer que a revelia induz 

presunção relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; 

portanto, não se traduz em procedência automática e integral da demanda, 

posto que ainda se faz necessária uma análise quanto ao direito 

postulado. Feitas essas considerações, e em não havendo nulidades 

passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a responsabilidade 

civil da parte promovida, e consequente indenização por danos morais, em 

decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por débito 

inexistente. A parte promovente relata que, em 07/2015 realizou a 

matricula do curso Técnico em Estética, por meio do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), sendo beneficiária da 

bolsa de 100%. Que em 08/2015, requereu o cancelamento da matricula 

do curso, e que não foram deixados debito pendentes. No entanto, a 

promovente afirma que teve seus dados incluídos nos órgãos de proteção 

ao crédito pela promovida, por um suposto débito de 5 parcelas no valor 

de R$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) cada uma 

(id16784258), que alega ser indevido, eis que não possui pendências 

financeiras com a promovida. Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, cabe à parte requerida comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: 

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” 

Assim, uma vez comprovado pela parte promovente a cobrança indevida e 

a respectiva negativação, cumpre à parte promovida provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Nesta senda, não 

havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, impõe-se 

o seu reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 
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INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. A repetição do indébito 

ocorre quando o consumidor comprova o efetivo pagamento e a má fé do 

credor. Não comprovado o pagamento indevido, descabe o deferimento do 

pedido de repetição do indébito. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a 

parte promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007092-23.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELISANGELA MARCARI 

REQUERIDO: LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ELISANGELA MARCARI em face de 

LUIZ ROBERTO DE MATOS JUNIOR, objetivando o recebimento do valor de 

R$3.000,00 (três mil reais). A competência do Juízo é um dos 

pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que 

não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. 

Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes 

os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso (artigo 64, §1º CPC/2015). Se não o fizer, cabe à parte 

alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos 

(contestação), como matéria preliminar de defesa. No caso dos autos, a 

parte promovente ingressou com procedimento da ação monitória 

incompatível com o rito da Lei 9.099/95, por se tratar de ação preparatória 

a ação de execução, sendo inadmissível o seu tramite nos juizados 

Especiais, em razão da natureza especial do procedimento. Portanto, 

sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de 

ser extinto o feito, sem julgamento do mérito. Isto posto, nos termos do 

artigo 64, §1º CPC/2015 c/c artigos 3º e 38 da lei 9.099/95, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 51, II da lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000316-75.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JONAS EDU GRUEN 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. Ausente o relatório com 

fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não 

havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, em que executada: AGUAS DE SINOP S.A informou o 

cumprimento integral da obrigação de fazer (id 26421968) imposta na 

decisão (id 11910504), com a ciência e manifestação pela concordância 

do exequente: JONAS EDU GRUEN (ID 27173706), sendo portanto, o caso 

de extinção da execução nos termos do artigo 924, II do CPC/2015. “Ex 

positis”, e diante da satisfação integral da execução, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e DECLARO extinta a execução com julgamento do mérito, 

nos termos dos artigos 924, II e 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015 c/c artigo 20, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005137-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES SAMPAIO 53716566187 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005137-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS ALVES SAMPAIO 

53716566187 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 
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Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por ELIAS ALVES SAMPAIO em face de MUNICIPIO 

DE SINOP, em razão da cobrança de taxa de fiscalização, vistoria, para a 

expedição de alvará de funcionamento, em que entende serem indevidas 

por se tratar de microempreendedor individual. Desta forma, apenas para 

evitar quaisquer dúvidas, ACOLHO a PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO 

para DECLARAR prescrita a pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados até a data da 

distribuição da ação. A prejudicial de mérito consistente na PRESCRIÇÃO 

quinquenal, a qual ACOLHO, vez que a parte promovente, ao formular seu 

pedido, postulou o recebimento de pagamento efetuado no período 

superior a 05 anos antecedentes à distribuição da presente demanda. A 

presente demanda foi distribuída em 02/04/2019. Portanto, os pagamentos 

efetuados indevidamente até o exercício de 2013 estão fulminados pela 

prescrição. Não havendo preliminares ou nulidades, passo a analisar o 

mérito. A parte promovida se manifestou no id 27556487, reconhecendo a 

procedência do pedido formulado nesta ação sobre as DAM nº 1587627 – 

período de 2014; DAM nº 1680206 – período 2015; DAM nº 1786068 – 

período 2016; DAM nº 1885068 – período de 2017; DAM nº 2000343 – 

período 2018. Que com relação à DAM de nº 1516828 – do exercício de 

2013, afirma que devido a alteração na redação da Lei em 2014, não foi 

alcançada pelo benefício da isenção. Ao final requereu a homologação do 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente ação, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC/2015, em face de ausência 

de pretensão de resistência deduzida e diante do reconhecimento do 

pedido administrativamente. Diante da manifestação voluntária e 

inequívoca da parte promovida quanto ao reconhecimento da procedência 

do pedido, a devolução dos valores pagos indevidamente é consequência 

logica, devendo a administração ressarcir a parte promovente, de forma 

simples, nos termos do artigo 165 do CTN. Em relação ao dano moral, 

verifico que a parte demandante não juntou ao processo documento hábil 

a comprovar os danos que afirma ter sofrido. Embora a cobrança indevida 

tenha sido efetuada, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer 

que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida 

em sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

promovente. Assim, não há que se reconhecer direito à parte promovente 

quanto a indenização. O fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. O 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA 

DE DEBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não restaram comprovadas as alegações 

quanto aos danos morais sofridos pelo demandante, ainda que tenha sido 

ajuizada execução fiscal contra o demandado, para cobrança de tributo 

reconhecidamente indevido, não há comprovação nos autos de qualquer 

evento que pudesse ocasionar-lhe abalo moral, como, por exemplo, 

penhora ou indisponibilidade de bens, inscrição em órgãos de proteção ao 

credito ou qualquer outro ato que viesse a constrangê-lo. (Ap 9078/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO 

PUBLICO E COLETIVO, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 

29/01/2019) Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, III “a” do CPC/2015, homologo o reconhecimento da procedência do 

pedido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para 

condenar a parte promovida a restituir, de forma simples, os valores: DAM 

N. º 1587627 - PERÍODO 2014 – R$ 375,15; DAM N. º 1680206 - PERÍODO 

2015 – R$ 451,26; DAM N. º 1786068 - PERÍODO 2016 – R$ 498,87; DAM 

N. º 1885068 - PERÍODO 2017 – R$ 534,06; DAM N. º 2000343 - PERÍODO 

2018 – R$ 544,41, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE 

a partir do pagamento indevido, na forma da sumula 162 do STJ, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir do 

trânsito em julgado, conforme sumula 188 do STJ e 167, § único do CTN. 

Indefiro o pedido de dano moral. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASMAT-MT ASSOCIACAO DE APOIO E PROTECAO AO TRANSPORTE 

RODOVIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO E MINAS GERAIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE LUCAS CARDOSO BALBINO OAB - MG113422 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORDEIRO BRITO OAB - MG132540 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002106-31.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA GOES 

REQUERIDO: ASMAT-MT ASSOCIACAO DE APOIO E PROTECAO AO 

TRANSPORTE RODOVIARIO DO ESTADO DO MATO GROSSO E MINAS 

GERAIS Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por ANTONIO FERREIRA GOES em face de ASMAT-MT 

ASSOCIACAO DE APOIO E PROTECAO AO TRANSPORTE RODOVIARIO 

DO ESTADO DO MATO GROSSO E MINAS GERAIS, em que o promovente, 

na qualidade de associado, relata que houve negativa de cobertura de 

sinistro durante a vigência do contrato. De inicio determino que seja 

procedida a retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo-se 

a substituição para constar: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ASMAT - CNPJ n. 19.685.872/0001-69, no 

sistema PJe. A parte promovida apesar de devidamente citada (id nº 

18441651) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

18591087) sendo-lhe decretada a REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 

9.099/95 (id. 20462426). Em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta da contestação (id 

18466477), por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo 

se for por motivo justificado. Entretanto, esclareço que a revelia induz 

presunção relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; 

portanto, não se traduz em procedência automática e integral da demanda, 

posto que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito 

postulado. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em 

vista que a parte promovente afirma que a associação citada nos 

presentes autos, provavelmente seria uma filial, bem como a negativa do 

pedido de cobertura constante do id 4159241, teria supostamente, sido 

originado por ela, diante disso, a promovida é parte legitima para integrar o 

polo passivo na presente ação. Assim, qualquer discussão que ultrapasse 

as premissas acima se confunde com o próprio mérito. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte promovente 

sustenta que em 07/08/2014, associou-se a ASSOCIAÇÃO DE APOIO E 

PROTEÇÃO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO E MINAS GERAIS – ASMAT-MG, visando a proteção contra 

eventuais sinistros, colisões e incêndio em veículos, conforme dispõe o 

estatuto. Relata ter comunicado a ocorrência de sinistro em 31/01/2015 e 

que os prepostos da promovida solicitaram o encaminhamento dos 

veículos avariados à uma oficina mecânica para reparos, porém, após 

executado o serviço, a promovida negou-se a cobrir as despesas e ainda 

cobrou duas mensalidades após o desligamento do associado. Por outro 

lado, a parte promovida: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ASMAT - CNPJ n. 19.685.872/0001-69, com 

sede na Avenida Governador Valadares n.º 1495, Centro, Unaí/MG – CEP: 

38.610-000 arguiu preliminar de ilegitimidade passiva (id 18466477), 

alegando que a filiação do promovente foi efetuada junto à associação 

diversa, e que em razão disso, seria ilegítima para figurar no polo passivo 

da presente demanda. Foi oportunizado às partes para especificar os 

fatos controvertidos e as provas a serem produzidas em audiência de 

instrução (id 20462426), e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado. A 

parte promovida ratificou o pedido de reconhecimento da ilegitimidade 
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passiva. Em que pese as alegações constantes da inicial, verifico que a 

parte promovente não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda, isto é, não trouxe elementos de prova que 

relacione os fatos à parte promovida, e que seria sua incumbência nos 

termos do artigo 373, I, do CPC/2015. A parte promovente aponta o 

documento constante do id 4159241, para fundamentar a afirmação de 

existência de vinculo entre a associação descrita na inicial e a citada nos 

presentes autos, mencionando que provavelmente é uma filial, porém, 

observo que a associação descrita no referido documento não é a mesma 

constante do id 18466477. Não há qualquer indicação do mesmo CNPJ, 

endereço, quadro de associados. Nem mesmo a diretoria executiva 

possuem membros ou representante em comum. Observa-se que, nem o 

nome empresarial e nem o nome fantasia das associações constantes dos 

presentes autos são os mesmos. São nomes parecidos e com o mesmo 

ramo de atuação, contudo, são empresas diversas, estabelecidas em 

cidades distintas das associações apontadas nos documentos que 

instruem a inicial. Assim, cabia a parte promovente demonstrar a 

existência da responsabilidade da ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AO 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO – ASMAT, porém a questão foi remetidas ao 

campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o 

mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). 

Destarte, considerando que a “alegação da parte não faz direito” (allegatio 

partis non facit jus), bem como que o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, artigo 373, I, CPC/2015, e tendo 

a parte promovida negado os fatos e inexistindo nos autos documentos 

que demonstrem a ligação entre as associações descritas na inicial e a 

que fora citada, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte promovente 

contra ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

– ASMAT - CNPJ n. 19.685.872/0001-69, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, 

§4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014204-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CIRO SEIBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014204-43.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARI CIRO SEIBERT 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA com pedido de antecipação de 

tutela proposta por ARI CIRO SEIBERT em face de BANCO PAN. A parte 

promovida arguiu preliminar sob o argumento de ausência de Pretensão 

resistida por ausência de prova da tentativa de resolução do problema 

pela via administrativa e a resistência da parte ré em solucionar a questão. 

Em que pese a intimidade do tema com o mérito, é possível indeferir desde 

já a preliminar, tendo em razão da inexigibilidade ao consumidor da 

providência administrativa prévia, a justificar a provocação judicial, bem 

como a análise mais aprofundada se confunde com o próprio mérito. 

Quanto a Impugnação ao pedido de justiça gratuita, consigno que não na 

sentença o momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual 

pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência n. 9.099/95. 

Assim, somente na hipótese de interposição de recurso inominado, 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e 

abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Inexistindo outras 

preliminares ou nulidades, passo à análise do mérito. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da restrição de protesto 

junto ao CARTÓRIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE SINOP/MT, no importe 

de R$ 21.566,87 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e seis reis e 

oitenta e sete centavos), referente ao contrato 000045109261, em 

desfavor da parte promovente, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a parte promovida, em razão da quitação do referido contrato. 

Por outro lado, a parte promovida em sede de contestação, não trouxe aos 

autos documento que indique à existência a exigibilidade da dívida levada 

a inscrição nos órgãos restritivos. Consta da defesa a confirmação da 

quitação do contrato levado a protesto. Compulsando os autos, verifico 

que os argumentos expostos pela defesa mostram-se frágeis, sendo 

insuficientes para demonstrar a legitimidade do protesto e alicerçar a tese 

de inexistência de ilícito. No caso, caracterizado está a falha na prestação 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do STJ somente permite a alteração do valor da indenização 

por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, 

quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No 

presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de 

atender ao apelo do consumidor para majorar o valor dos danos morais, 

seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. 

Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não 

conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp1692025/SE - RECURSO ESPECIAL 

2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 

23/10/2017). Grifei. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. No entanto, verifico que a reclamante possui outros registros no 

cadastro de inadimplentes, que são supervenientes à discutida na 

presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 

385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência 

de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. Neste sentido, a Turma Recursal 

Única deste Estado: RECURSO CÍVEL INOMINADO. DEMANDA 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA PRESENÇA DE 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR QUESTIONADA EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO SOPESADO EM 

RAZÃO DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA PARA 

REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TRU/MT, RI 0057239-20.2016.811.0001, Rel. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO, data do julgamento 23/03/2018) No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte promovente, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do 

art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a ilegítimo o protesto 
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registrado no CARTÓRIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE SINOP/MT, no 

importe de R$ 21.566,87 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e seis reis 

e oitenta e sete centavos), referente ao contrato 000045109261, sob o nº 

41337, livro 584, fls. 186, lavrado em 12/07/2013 2.000,00 (dois mil reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados 

em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011960-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CARDOSO DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011960-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARNALDO CARDOSO DE 

CARVALHO - ME REQUERIDO: E. M. P CONSTRUTORA EIRELI Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. Não se verifica no presente caso, elementos suficientes 

para designação de audiência de instrução, nos termos do artigo 402, II 

CPC/2015. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARNALDO 

CARDOSO DE CARVALHO EPP, em face de L.P. ENGENHARIA EIRELE 

LTDA, objetivando a cobrança do valor de R$ 8.917,00 (oito mil 

novecentos e dezessete reais), referente a venda de marmitas à parte 

promovida. A parte promovida apesar de devidamente citada (id nº 

27928729) deixou de comparecer à audiência de conciliação (id nº 

28460700) impondo-se a aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 

20 da Lei nº 9.099/95. Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

cabe à parte ré comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Entretanto, esclareço que a revelia induz presunção 

relativa tão somente à matéria de fato arguida na petição inicial; portanto, 

não se traduz em procedência automática e integral da demanda, posto 

que ainda faz-se necessária uma análise quanto ao direito postulado. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. A parte reclamante instruiu os autos 

com a NF 0642 R$2.143,00 (id 10409105) – NF 0650 R$1.852,00 (id 

10409117) - NF 0649 R$1.353,00 (id 10409130) – NF 0640 R$752,00 (id 

10409253) – NF 0639 R$1.651,00 (id 10409262). Verifico que a NF 0650 

foi juntada em duplicidade, constando no id 10409270 e id 10409117. 

Assim, uma vez comprovado pela parte promovente a existência da divida, 

cumpre à parte promovida provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Resta, portanto demonstrada a existência de relação 

jurídica entre as partes configurando o inadimplemento do valor 

representado pelas notas fiscais que servem como prova da dívida. 

Assim, uma vez comprovado pela parte promovente a subsistência da 

dívida, cumpria a parte promovida provocar o contraditório demonstrando 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Todavia, o valor apresentado pela parte promovente 

esta em dissonância com os valores constantes dos títulos apresentados, 

em face da duplicidade da NF 0650 conforme já mencionado. Isto posto, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: reconhecer a 

revelia e CONDENAR a parte promovida aos pagamentos da importâncias: 

- a) NF 0642 - R$2.143,00; b) NF 0650 R$1.852,00; c) NF 0649 

R$1.353,00; d) NF 0640 R$752,00; e) NF 0639 - R$1.651,00, devidamente 

corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e incidência de 

juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005139-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE MASCENA CRUZ 89825438134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005139-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IZABETE MASCENA CRUZ 

89825438134 REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por IZABETE MASCENA CRUZ -MEI em face de 

MUNICIPIO DE SINOP, em razão da cobrança de taxa de fiscalização, 

vistoria, para a expedição de alvará de funcionamento, em que entende 

serem indevidas por se tratar de microempreendedor individual. Não 

havendo preliminares ou nulidades, passo a analisar o mérito. A parte 

promovida se manifestou no id 27576112, reconhecendo a procedência do 

pedido formulado nesta ação sobre as DAM nº 1681393 – período de 

2015; DAM nº 1780862 – período 2016; DAM nº 1886064 – período 2017; 

DAM nº 1997098 – período de 2018. Ao final requereu a homologação do 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente ação, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC/2015. Diante da 

manifestação voluntária e inequívoca da parte promovida quanto ao 

reconhecimento da procedência do pedido, a devolução dos valores 

pagos indevidamente é consequência logica, devendo a administração 

ressarcir a parte promovente, de forma simples, nos termos do artigo 165 

do CTN. Em relação ao dano moral, verifico que a parte demandante não 

juntou ao processo documento hábil a comprovar os danos que afirma ter 

sofrido. Embora a cobrança indevida tenha sido efetuada, de outro lado, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte promovente. Assim, não há que se 

reconhecer direito à parte promovente quanto a indenização. O fato não 

ultrapassa a linha do mero aborrecimento e como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA 

COBRANÇA DE DEBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO 

COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não restaram comprovadas 

as alegações quanto aos danos morais sofridos pelo demandante, ainda 

que tenha sido ajuizada execução fiscal contra o demandado, para 

cobrança de tributo reconhecidamente indevido, não há comprovação nos 

autos de qualquer evento que pudesse ocasionar-lhe abalo moral, como, 

por exemplo, penhora ou indisponibilidade de bens, inscrição em órgãos 

de proteção ao credito ou qualquer outro ato que viesse a constrangê-lo. 
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(Ap 9078/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PRIMEIRA 

CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, julgado em 21/01/2019, 

publicado no DJE 29/01/2019) Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, III “a” do CPC/2015, homologo o reconhecimento da 

procedência do pedido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral para condenar a parte promovida a restituir, de forma 

simples, os valores: DAM n. 1681393 PERÍODO 2015 – R$ 294,30; DAM n. 

º 1780862 PERÍODO 2016 – R$ 325,35; DAM n. º 1886064 PERÍODO 2017 

– R$ 348,30; DAM n. º 1997098 PERÍODO 2018 – R$ 355,05, devendo ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do pagamento indevido, 

na forma da sumula 162 do STJ, acrescidos de juros moratórios de 1% ao 

mês, calculados a partir do trânsito em julgado, conforme sumula 188 do 

STJ e 167, § único do CTN. Indefiro o pedido de indenização por danos 

morais. Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009771-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SILVANIA DILL (REQUERENTE)

PAMELA BURATTO MAY (REQUERENTE)

VANESSA SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009771-93.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

FERREIRA SILVA, GABRIELA SILVANIA DILL, PAMELA BURATTO MAY, 

VANESSA SILVA DE CASTRO REQUERIDO: TREND OPERADORA DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro 

no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “INAUDITA ALTERA PARS”, 

em que a parte promovente: CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA, 

GABRIELA SILVANIA DILL, PAMELA BURATO MAY e VANESSA SILVA DE 

CASTRO movem em face de TREND OPERADORA DE VIAGENS 

PROFISSIONAIS LTDA, informou o cumprimento espontâneo da liminar (id 

22061275), com o pagamento integral da divida pela parte promovida (id 

27956923), sendo, portanto, o caso de extinção com julgamento do mérito, 

ante o reconhecimento do pedido do autor pela parte contraria, nos termos 

do artigo 487, III “a”. Isto posto, homologo o reconhecimento da 

procedência do pedido, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão autoral, e o faço com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, III “a” do CPC/2015. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000038-06.2019.8.11.0015. REQUERENTE: COMERCIAL MADEWALKER 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE DA SILVA GONCALVES Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA, em que a parte promovente: COMERCIAL 

MADEWALKER LTDA EPP informou o cumprimento espontâneo da 

obrigação, com o pagamento integral da divida pela parte promovida (id 

21065557), sendo, portanto, o caso de extinção com julgamento do mérito, 

ante o reconhecimento do pedido do autor pela parte contraria, nos termos 

do artigo 487, III “a”. Isto posto, homologo o reconhecimento da 

procedência do pedido, e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, e o 

faço com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, III “a” do 

CPC/2015. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009989-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON POSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO BATISTA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009989-24.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALISSON POSSANI 

REQUERIDO: ORIVALDO BATISTA CAMPOS Vistos etc. Pretensão de 

rescisão contratual, c/c restituição de valores pagos e indenização por 

danos morais, aviada por ALISSON POSSANI em face de ORIVALDO 

BATISTA CAMPOS. É o mínimo relatório. Julgo. Ao que informa o 

documento agregado no Id. 22146357, as partes celebraram Contrato de 

Prestação de Serviços”, no valor de R$ 72.800,00. No decorrer do 

contrato a parte promovente teria pago a quantia de R$ 55.000,00, e 

busca ser-lhe restituído o valor de R$31.019,78, acrescido de correção 

monetária, juros e multa, além de indenização por danos morais. Como 

insta, a pretensão é dupla: 1) rescisão contratual no valor de R$ 

72.800,00; e 2) restituição de R$31.019,78. Sendo assim, de acordo com o 

enunciado cível 39 do FONAJE, o proveito econômico está explicitado nos 

dois pedidos sobreditos. À evidência, o valor do segundo pedido é 

extraído do valor do primeiro. Significa que a restituição pretendida faz 

parte do que restou estabelecido no contrato, sendo aquilo que a parte 

promovente já teria adimplido. Se busca o desfazimento do contrato, por 

corolário natural o retorno das partes ao status quo ante implica na 

restituição cobiçada. Assim reza o Enunciado Cível 39 do FONAJE: “Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá 

à pretensão econômica objeto do pedido”. Enunciado este, conforme já 

frisado, que guarda inteira sintonia com o disposto no art. 292, inciso II, do 

CPC. In verbis (negritado): “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”. Referida disposição legal traduz-se exatamente no 

chamado proveito econômico, conforme expresso no retro transcrito 

enunciado cível 39 do FONAJE. São complementares, uma não exclui a 

outra, como se devesse prevalecer apenas o critério embasado naquilo 

que a parte almeja reaver, em termos monetários, a desprezar a pretensão 

jurídica como um todo. Nessa toada, se a rescisão contratual tem 

expressão econômico-financeira de R$ 72.800,00, nela embutida a quantia 

que já teria sido paga, então insofismável que o valor da causa é o da 

resolução contratual. A procedência da pretensão liberará a parte 
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promovente das obrigações atreladas ao contrato como um todo. Daí 

porque clarividente que esta liberação total (R$ 72.800,00) é o proveito 

econômico efetivo. E não o mero reflexo dessa resolução, que a 

restituição também pretendida, de tal valor R$31.019,78, conforme assim 

foi atribuído à causa. Sob este irrefutável prisma, em que pese o montante 

atribuído pela parte promovente, visto que não observado o dispositivo 

supra mencionado, verificado que o valor do ato jurídico a ser resolvido ou 

desfeito excede o teto dos Juizados Especiais Cíveis, que, conforme 

disposto no art. 3º, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/1995, 

é de 40 salários-mínimos: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo”. A propósito deste 

posicionamento, seguem arestos que traduzem a jurisprudência majoritária 

sobre o tema, com destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 

292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato 

quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido. No caso em comento, o valor 

do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, 

portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a 

demanda seja apreciada pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido 

para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo 

comum.”. (TJ-AP - RI: 00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO 

GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal); 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. QUE 

SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E 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 autora não se limita somente à restituição dos valores, uma 

vez que pretende a rescisão do contrato, cujo provimento é para 

desconstituir um contrato, de regra, atribuindo-se a uma das partes a 

culpa. 3. Valor do contrato (R$ 351.442,88), supera em muito o limite de 

alçada dos juizados, leva 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 PROVIDO. Sentença 

anulada para extinguir o processo sem análise do mérito. Aplica-se o art. 

46 da Lei n. 9099/95. Sem honorário, por não haver recorrente vencido na 

integralidade”. (TJ-DF 20160410005727 0000572-16.2016.8.07.0004, 

Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2017. pág.: 

777/780); “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. POSTULADA RESCISÃO 

CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DO 

CONTRATO QUE SUPERA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006234454, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/08/2016)”. (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71006234454 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 26/08/2016, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2016); É o caso. 

Imperativo, portanto, reconhecer ex officio a incompetência absoluta deste 

Juízo, uma vez que o objeto da causa supera o teto fixado pela Lei, nos 

termos do arts. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, 292, inciso I, do CPC e 

enunciado cível 39 do FONAJE. De acordo com o art. 51, inciso II, da 

aludida LJE, o processo será extinto, além dos casos previstos em lei 

(neste caso, por desinteresse processual, dada a inadequação da via 

eleita), também quando for inadmissível o procedimento instituído pela 

própria Lei, conforme se dá por conta do apontado valor de alçada 

exorbitado. Destarte, a petição inicial - que não tem como ser emendada 

ou corrigida neste caso, definido o valor da causa extrapassada do teto 

legal - deverá ser indeferida. Isto posto, reconhecida a incompetência 

deste Juizado Especial Cível, indefiro a petição inicial, nos termos do citado 

art. 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais e do art. 330, inciso III, do 

CPC. Por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso I, do citado Estatuto Adjetivo. Sem custas e 

despesas judiciais, nem honorários advocatícios, até pela inexistência de 

litigiosidade. Acesso gratuito à Justiça no âmbito dos Juizados Especiais 

no primeiro grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010987-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE LEHMEN (REQUERIDO)

A. C LEHMEN - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS LEHMEN (REQUERIDO)

RAFAEL JOSE LEHMEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010987-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDNALDO COLLI REQUERIDO: 

RAFAEL JOSE LEHMEN, RAFAEL JOSE LEHMEN, A. C LEHMEN - ME, 

ANTONIO CARLOS LEHMEN Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS 

PAGAS E OUTROS PLEITOS proposta por EDINALDO COLLI em face de 

RAFAEL LEHMEN – NORTE VIDROS e RAFAEL JOSÉ LEHMEN, objetivando 

a resolução do contrato com o ressarcimento de parte dos valores pagos 

e danos morais. Inicialmente, homologo o pedido de desistência da ação 

quanto aos promovidos: A. C. Lehmen – Sul Vidros, e Antônio Carlos 

Lehmen (id. 27161716) À secretaria para retificação do cadastro no 

sistema PJE para retificação do polo passivo, para fazer constar somente: 

RAFAEL LEHMEN – NORTE VIDROS e RAFAEL JOSÉ LEHMEN. Consta dos 

autos que a parte promovida compareceu na audiência de conciliação (id 

nº 25253567) e apesar de ser devidamente cientificada do prazo para 

apresentar defesa, e mesmo sendo a causa em valor inferior a 20 salários 

mínimos, não contestou a inicial, impondo-se a aplicação dos efeitos da 

REVELIA conforme subsidiariamente aplicado o artigo 344 do CPC. Assim, 

uma vez comprovado pela parte promovente a existência da divida, 

cumpre à parte promovida provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Não havendo preliminares ou nulidades, passo à 

análise do mérito. A parte promovente relata que em 15.02.2019, adquiriu: 

janelas, portas, boxs dos promovidos e que pagou o valor R$ 10.500,00, 

no entanto, os bens adquiridos foram entregues fora do prazo (maio 

/2019). A instalação está inacabada (id 22842842), as janelas estão com 

defeitos e a porta de giro esta fora da medida, (id. 22842843 - 22842850). 

Discorre que apensa parte dos produtos foi entregue e que os 

defeituosos deveriam ser trocados e nunca foram. Ao final requereu a 

condenação dos promovidos ao pagamento de danos materiais e danos 

morais. A parte promovente instruiu os autos com o pedido 0016070 (id 

22842846), recibo de pagamento (id 22842852) e fotos da instalação 

inacabada e defeitos nos produtos adquiridos (id 22842842 – 22842843 – 

22842850), que comprovam a existência do negocio entre as partes, 

cumprindo à parte promovida provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Em atente analise aos fatos e documentos 

apresentados, resta evidente que os produtos apresentaram vicio que 

fora constatado e comunicado imediatamente. Assim, se infere dos fatos e 
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provas que a parte promovida, em nenhum momento buscou solucionar o 

problema comunicado pela parte promovente; a empresa sequer entregou 

todos os produtos, sendo clara a deficiência do serviço prestado. Consta 

dos autos que a parte promovente oportunizou à parte promovida resolver 

o impasse por diversas vezes (id 22842233), no entanto esta permaneceu 

inerte. Logo resta incontroversa a pretensão no que se refere a existência 

do vicio e consequente responsabilização da parte promovida, face a 

responsabilidade objetiva estabelecida pelo CDC. Desta maneira o caso é 

de restituição do valor pago, contudo é necessário estabelecer que a 

espécie do produto em voga e o transcurso do prazo desde a 

aquisição/instalação, de modo que por uma questão de equidade entendo 

pelo abatimento de 10%(dez por cento), sobre o valor original que 

requereu devolução totalizando R$4.712,00 (quatro mil, setecentos e doze 

reais). Há de se considerar que a restituição integral do valor ocorre 

apenas mediante a devolução do produto defeituoso pelo pr0omovente ao 

promovido, e ao considerarmos os transtornos da retirada do produto e a 

devolução de produto já desgastado ao fabricante, o ressarcimento 

proporcional do valor pago é a medida mais justa. Já no que concerne à 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, hei por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) Declarar a 

rescisão do contrato entre as parte e condenar a parte promovida a 

restituir à parte promovente o valor de R$4.712,00 (quatro mil, setecentos 

e doze reais), acrescidos de correção pelo INPC a partir do efetivo 

prejuízo, considerada a data da lavratura do boletim de ocorrência: 

21/08/2019 (id 22842231) e juros moratórios de 1% a partir da citação b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014156-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON DOUGLAS DANIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014156-84.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WELINTON DOUGLAS DANIEL 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso 

em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. WELINTON DOUGLAS DANIEL DA SILVA 

ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

TELEFONICA S/A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto ocorrência 

de danos morais em virtude de negativação por débito que a parte 

promovente desconhece do debito e nega a relação jurídica. Em sua 

exordial o requerente nega a existência do débito e da relação jurídica. Por 

seu turno a parte promovida insurgiu-se contra a não juntada do extrato 

de negativação fornecido pelos órgãos de proteção. No mérito, sustenta 

pela existência de contratação do serviço e do débito, regularidade da 

negativação e inexistência de danos morais. Arguiu pela impossibilidade 

de inversão do ônus da prova e formulou pedido contraposto. As 

questões preliminares suscitadas pela promovida não comportam 

acolhimento. Havendo dúvida quanto a veracidade das informações 

contidas no extrato de negativação obtido por meio eletrônico poderia a 

promovida, observando o ônus que lhe cabia, trazer aos autos consulta 

visando comprovar referida divergência. Não se pode olvida que os 

cadastros negativistas possuem convênios com as empresas que 

permitem a realização de consultas a qualquer tempo, logo tal prova não 

lhe era impossível. Cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

Conforme se extrai da petição inicial a parte promovente nega a existência 

de vínculo jurídico, para tanto dentre seus pedidos, busca explicitamente a 

anulação do negócio jurídico e inexigibilidade do débito. Em que pese tais 

argumentos, a parte promovida satisfatoriamente demonstrou a existência 

de liame subjetivo entre as partes materializado no contrato anexado no id 

nº 28408227, e cópia do documento de identidade. A assinatura constante 

do contrato é idênticas aos demais documentos acostados aos autos, 

sendo desnecessária a realização de pericia. Incumbe ressaltar que, 

neste cenário, há posicionamento firmado pela douta Turma Recursal do E. 

TJMT no sentido de ser desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica. Vide: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 5. 

Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente porque 

a assinatura constante do contrato é idêntica àquelas aposta nos demais 

documentos colacionados aos autos. 6. Evidente tentativa de 

enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da 

penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 7. Sentença 

reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo 

a parte promovida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes, a improcedência da 

demanda é medida que se impõe, sendo forçosa a conclusão de que 

existe a relação jurídica entre as partes e que a promovente é devedora 

da quantia inscrita em órgão de proteção ao crédito. Em consequência 

lógica, merece acolhido o pedido contraposto formulado pela promovida, 

no sentido de condenar a promovente no pagamento das importâncias de 

R$ 167,98 (cento e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). Tal 

divergência demonstra que, o promovente, tentou se enriquecer 

ilicitamente alterando a verdade dos fatos em proveito próprio. Não se 

pode olvidar que este inclusive buscou fracionar as demandas quanto as 

negativações efetuadas pela promovida. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. Evidenciando-se que a 

promovente alterou a verdade dos fatos visando obter enriquecimento 

indevido e tentando escusar-se do adimplemento de seu débito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS CONFIGURADA PELA PROVA PRODUZIDA EM EVIDENTE 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível Nº 70079279550, Sexta Câmara 

Cível, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 20/02/2019 - grifo 

nosso). A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ainda, em decorrência da litigância de má-fé que se reconhece, 

impõe-se a condenação do requerente em custas e honorários 
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advocatícios. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral e 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar a importância total de R$ 167,98 (cento e sessenta e 

sete reais e noventa e oito centavos), devidamente atualizada pelo INPC e 

juros moratórios fixados em 1% ao mês ambos a partir do vencimento. 

Ainda, CONDENO da parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 9% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013464-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DE JESUS ROCHA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS NERY OAB - SP379265 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013464-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NUBIA DE JESUS ROCHA 

BRITO REQUERIDO: TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM 

GERAL - EIRELI Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta por NUBIA DE 

JESUS ROCHA BRITO em face de TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA DE 

PRODUTOS EM GERAL - EIRELI, objetivando a devolução de valores pagos 

na compra de produto defeituoso e danos morais. Não havendo 

preliminares ou nulidades a serem apreciadas, asso a analise do mérito. 

De inicio, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte promovente como 

consumidora e da parte promovida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos 

que a parte promovente adquiriu um colchão em 08.06.2018, que já 

apresentou problemas, desde a data da compra, sendo necessária a troca 

por duas vezes. Que produto foi comprado para auxiliar o tratamento de 

artrite reumatoide a qual a parte promovente é acometida. Por outro lado, a 

parte promovida em sua defesa, alega ausência de provas, bem como 

atestou que o suposto vício teria ocorrido mais de um ano após a 

aquisição. Afirma que a não houve pedido de manutenção ou substituição 

do produto durante o período de garantia. Analisando o conjunto 

probatório produzido no decorrer da instrução, verifico que a autora 

demonstrou a existência de vícios no produto adquirido e a tentativa e 

solucionar o problema pela via administrativa, durante o prazo de garantia, 

sem obter sucesso, demonstrada na reclamação efetuada junto ao 

PROCON. Destaco que a parte promovida sequer contestou a reclamação 

junto ao Procon/MT 25444296, não tendo, inclusive, provado que o vicio no 

produto foi sanado dentro do prazo estabelecido pelo art. 18 do CDC, 

mesmo estando dentro do prazo de garantia. Diante disso, tenho que a 

parte promovida não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme 

disposto no art. 333, II do CPC, razão pela qual aceito por verdadeiros os 

fatos narrados na petição inicial. Assim, diante do vicio apresentado pelo 

produto e não tendo o mesmo sido sanado no prazo de 30 (trinta) dias, 

deve reparar os danos causados ao consumidor, efetuando a devolução 

das parcelas de abril e maio/2014 pagas pelo produto defeituoso, 

conforme preleciona o inciso II, §1º, art. 18 CDC, verbis: “§ 1° Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: II - a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 

danos;” Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Nesse entendimento: 

“Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

VÍCIO DO PRODUTO. TELEFONE CELULAR. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º, 

II, DO CDC, QUE AUTORIZA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA 

PAGA NO CASO DE NÃO SER SANADO O VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE 

TRINTA DIAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE OCORRENTE. 18 § 1º II 

CDC. Dano moral excepcionalmente configurado, tendo em vista que o 

autor encaminhou o produto à assistência técnica em quatro ocasiões, 

sem que os problemas fossem definitivamente resolvidos, tanto que houve 

a substituição do aparelho por outro, que também apresentou os mesmos 

defeitos e também já foi alvo o consumidor, justifica-se o arbitramento de 

indenização em R$ 1.500,00 valor adequado ao caso concreto e aos 

critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente 

provido.” (TJRS – 3ª T – RI nº 71003271038 – rel. juiz Ricardo Torres 

Hermann – j. 29/03/2012 – p. 02/04/2012). Nesse sentido, merece 

acolhimento o pedido de devolução do valor pago pelo produto, de forma 

simples, uma vez que não há que se falar em cobrança indevida. No 

mesmo sentido, entendo pelo deferimento do pedido de indenização por 

dano moral, uma vez que o desrespeito a determinação legal consumerista 

é incontroversa, bem como, resta suficiente demonstrado, que a autora 

permaneceu impossibilitada de fazer uso do produto que adquiriu. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS 

MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO 

SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO 

AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA A 

COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) é 

razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial e preço pago pelo 

produto. Por derradeiro, e para que não surjam dúvidas quando do 

cumprimento da sentença, registro que o direito à devolução do valor pago 

pelo produto implica também na devolução/entrega do colchão defeituoso 

pela promovente, sem qualquer ônus para o consumidor. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a parte promovida: a) na restituição, de forma 

simples, do valor original de 12 parcelas no valor de R$140,00 (cento e 

quarenta reais)cada, cuja soma totaliza: R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e 

oitenta reais), sendo cada parcelas acrescida de juros de 1% (um por 

cento), a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a contar do 

desembolso; e, b) ao pagamento da importância única de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Determino, ainda, que as parte 

promovente coloque a disposição da promovida o produto defeituoso e os 

acessórios que eventualmente existam e estejam em sua posse, no prazo 
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de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, para não configurar 

enriquecimento ilícito. Vencido o prazo e não havendo diligência por parte 

da promovida, indevido o ônus do depósito à parte promovente. Deixo de 

condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS AMORIM CONTREIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS OAB - MT0019011A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000780-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: THAIS AMORIM CONTREIRAS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por THAIS AMORIM CONTREIRAS em face de CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Defiro o pedido de retificação do polo passivo e 

determino alteração do cadastro no sistema PJE para fazer constar: para 

fazer constar no polo passivo: VIA VAREJO S/A - CNPJ sob o nº 

33.041.260/0652 -90. Em análise às preliminares arguida, deixo de acolher 

a alegação de inépcia, em razão de a parte promovente ter instruído os 

autos com todos os documentos indispensáveis a análise da demanda. 

Aliás, na hipótese da não comprovação da inscrição nos órgãos 

restritivos, tal questão será enfrentada na análise do mérito, e não em 

sede de preliminar como fora abordado. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a responsabilidade civil da requerida, e consequente 

indenização por danos morais, em decorrência de inscrição em cadastro 

de inadimplentes por débito inexistente. Em sua exordial, a parte 

promovente nega a existência do débito e de relação jurídica. Por seu 

turno a parte promovida pugnou pela improcedência arguindo a existência 

de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito. Foi deferido o 

pedido liminar determinando à parte promovida para promover a exclusão 

do nome da parte promovente dos cadastros de proteção ao crédito e a 

inversão do ônus da prova (Id18322233). Não se vislumbrando questões 

de nulidades passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada 

a condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. A parte promovida em sua defesa se limitou em alegar a 

inexistência de fato ensejador de danos morais, no entanto, não trouxe 

aos autos nenhum elemento hábil a demonstrar a regularidade do débito ou 

a existência de relação jurídica entre as partes. Por tratar-se de prova 

negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor que o promovente 

fizesse tal prova. Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o 

Poder Judiciário não pode ser utilizado como subterfúgio pra elidir o dever 

da parte em fazer a prova que lhe cabia. E, nesta senda, não havendo nos 

autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$3.000,00 (três mil reais); valor este 

condizente com a lesão que se pretende combater e levando-se em 

consideração os fatos descritos na inicial. Isto posto, com resolução de 

mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONFIRMAR a TUTELA 

de URGÊNCIA concedida no id nº 18322233; DECLARAR a INEXISTÊNCIA 

do DÉBITO discutido na presente demanda e CONDENAR a parte 

promovida ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) 

devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 

1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito 

SPC/SCPC/SERASA determinando a baixa definitiva do débito em 

discussão nestes autos no valor de R$ 2.718,00 (dois mil, setecentos e 

dezoito reais). Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009396-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCIR INACIO HIPOLITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (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: 

1009396-92.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NEOCIR INACIO HIPOLITO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 
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termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DO ATO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, proposta por NEOCIR INACIO HIPOLITO em face de 

MUNICIPIO DE SINOP, em que requer o reconhecimento da nulidade de 

autos de infração de transito lavrados por guardas municipais. Rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir, vez que a provocação do 

Judiciário já faz exsurgir a necessidade para resolver a situação 

conflituosa, não sendo requisito indispensável o pleito administrativo para 

ingressar na Justiça, podendo eventualmente ser aquilatado no momento 

da apreciação do mérito, mas não no juízo de admissibilidade. Assim, 

qualquer discussão que ultrapasse as premissas acima se confunde com 

o próprio mérito. Não havendo outras preliminares ou nulidades a serem 

sanadas, passo a analise do mérito. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A 

parte promovente discorre que em 25.10.2013, transitava em seu triciclo, 

quando foi abordado por guardas municipais de transito que apreenderam 

seu veiculo e CNH, em decorrência de não estar portando o CRLV/2013 e 

por conduzir sem o uso de capacete. Relata que na data do ocorrido, 

estava portando o CRLV/2011 e que os guardas poderiam ter checado a 

quitação no sistema. Afirma não ser necessário o uso do capacete ao 

pilotar triciclo. Relata que sofreu transtornos e prejuízos em decorrência 

da demora para devolução da CNH pelo Detran/MT. Em que pese as 

alegações constantes da inicial, verifico que a parte promovente não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe aos autos nenhuma prova que evidencie a 

nulidade que afirma existir. Primeiramente, o porte do documento de 

licenciamento atual (CRLV) é obrigatório. Ainda que o promovente tenha 

quitado a documentação referente a 2013, ele não logrou êxito em 

demonstrar nos autos que o veiculo não possuía outros débitos na época, 

ou que era possível o acesso ao sistema para averiguação do 

licenciamento ( artigo133, § único CTB). Quanto ao uso do capacete, o 

244, I do CTB e artigo 1º da Resolução 453 do Contran, dispõem com 

clareza sobre a obrigatoriedade do uso de capacete, inclusive para 

conduzir triciclo motorizado. Não consta dos autos qualquer prova que a 

parte promovente tenha sofrido constrangimentos no momento da 

abordagem ou da demora na entrega da CNH pelo Detran/MT após a 

apreensão, conforme noticiou nos autos. Dessa forma, entendo que os 

agentes de transito agiram no estrito cumprimento da Lei (artigo 230 do 

CTB), não restando demonstrada qualquer ilegalidade no ato da apreensão 

e lavratura dos respectivos auto de infração e notificação. Destarte, não 

tendo a parte promovente comprovado a prática de qualquer ato ilícito pela 

parte promovida, não pode ser imputado a este o dever de indenizar, de 

modo que os pedidos devem ser desprovidos. Isto posto, com resolução 

de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados 

Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009615-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE MADALENA WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009615-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISOLETE MADALENA 

WALKER REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS opostos por ISOLETE MADALENA WALKER em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

alega a suspensão indevida de energia elétrica em 05/06/2019. Inexistindo 

preliminares e nulidades, passo a análise do mérito. Cumpre ressaltar que 

a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte autora como consumidora e da parte 

requerida como fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor. A parte promovente ajuizou a presente 

ação, relatando que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica da UC 6/902197- 3 e que em 05/06/2019, sob alegação 

de religação à revelia (clandestina). Em sua defesa, a parte promovida 

afirma que em 10/07/2018, os funcionários da concessionária estiveram 

no imóvel da demandante e efetuaram a interrupção no abastecimento do 

serviço por um débito vencido, referente a fatura do mês de junho/2018, e 

que foi adimplido depois do corte, porém, afirma que a parte promovente 

procedeu a autorreligação do sistema de medição. A parte promovida não 

instruiu a contestação com documentos que comprovem a tese defensiva, 

mediante a emissão de TOI ou por meio de formulário próprio da 

distribuidora, preenchido com as informações mínimas sobre a unidade 

consumidora e seu responsável, nos termos do artigo 175 §1º Resolução 

414 da Aneel. Não há elementos hábeis o suficiente para desqualificar as 

alegações e provas pela parte promovente, e para comprovar a 

autorreligação e que consequentemente justificasse a segunda 

suspensão do fornecimento de energia ocorrida em 05/06/2019. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

promovida, ou mesmo pode se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Além disso, a alegação de religação à revelia deve ser lançada sob a 

égide do contraditório e da ampla defesa, conforme resolução 414/2010 

da ANEEL – artigo 175 e seguintes, o que não foi observado no presente 

caso. Assim sendo, resta demonstrada a insuficiência das provas que 

corroborem a imputação pela promovida, a quem incumbia o ônus de 

demonstrar a legitimidade da suspensão do serviço, conforme artigo 373, II 

do CPC, dessa forma, sem a comprovação de que a UC da parte autora 

estava auto religada, inexiste, portanto, causa para a suspensão. No 

caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, tendo em 

vista que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da 

cobrança, razão pela qual a procedência do pedido de declaração de 

inexistência do débito é medida que se impõe. Nesse contexto, tendo 

havido o corte e não tendo sido comprovada a regularidade da supressão 

do serviço essencial, os danos morais são claros, porquanto ilícita a 

conduta da promovida, sendo notório o prejuízo suportado pela 

promovente. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Já no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 
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ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, para CONDENAR a parte promovida ao pagamento da 

importância de R$3.000,00 (tres mil reais) devidamente corrigidos pelo 

INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da 

data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ). Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005834-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005834-75.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLENE VIEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SIRLENE VIEIRA DE SOUZA em 

face de MUNICIPIO DE SINOP. A controvérsia dos autos cinge-se quanto 

ao reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias 

relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Em sua petição 

inicial sustenta que foi aprovada em concurso público e nomeada por meio 

da Portaria n° 443/2005 de 02/06/2005 para o quadro efetivo no cargo de 

ATENDENTE DE CRECHE, Referência C-02. Contudo, durante o período 

laboral não recebeu o adicional de 2% por antiguidade e merecimento para 

cada ano de efetivo exercício. Por seu turno a promovida suscitou a 

ocorrência de prescrição, no mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. A presente demanda foi distribuída originalmente em 

24/09/2014. Portanto, por força do art. 1º do Decreto nº 20910/193 

eventuais parcelas inadimplidas até 24/09/2009 estarão abrangidas pela 

prescrição. A promovente entrou em exercício no serviço público em 

09/05/2005. Logo as verbas pleiteadas a partir de 09/05/2005 até 

09/05/2010 encontram-se prescritas. Desta forma, apenas para evitar 

quaisquer dúvidas, ACOLHO a PRELIMINAR quanto à PRESCRIÇÃO para 

DECLARAR prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que 

atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição 

da ação. Não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. Não obstante os argumentos da 

promovente a presente demanda não comprota acolhimento. De acordo 

com o art. 10 da Lei nº 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, 

surtirão efeitos um ano após a entrada em exercício do servidor. Logo, a 

promovente somente faria jus ao percebimento do adicional de antiguidade 

e merecimento a partir de 13/04/2013. Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, 

vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO 

MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO 

FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO 

À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de 

inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia 

dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada 

à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão funcional o 

servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as 

condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da 

lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não 

realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, 

portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração 

pública. (TJMT, RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, 

Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação 

no DJE 12/11/2013). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. […] (Apelação / Reexame 

Necessário 162383/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Contudo, o art.16 e ss da Lei nº 568/1999 foi revogado em 

23/11/2012 pela Lei nº 1.737. Assim, antes de que a requerente atingisse 

o requisito legal para a concessão do adicional houve a revogação do 

mesmo. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, 

do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SMANIOTTO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE VIEIRA OAB - MT18011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGMANN & BORGMANN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001460-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SMANIOTTO CONSTRUCAO 

CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: BORGMANN & BORGMANN LTDA - ME 

Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 

2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da 

prova. Para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do 

disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. O Promovente alega não ser legítimo 

para figurar no polo passivo da demanda, contudo, trata-se da empresa 

que emitiu a Nota Fiscal (id.11980097) de venda intermediação de venda 

de veículo. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que o reclamado 
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participou da relação material auferindo vantagem financeira, motivo pelo 

qual se encontra como fornecedor e responsável pela venda do produto. 

Passo a análise do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos 

materiais e morais em razão de ter adquirido, no dia 28/11/2017, um 

caminhão Volkswagen, vermelho, modelo 13-180m Placa KMT5731RS, 

Combustível Diesel, ano de fabricação/modelo 2007/2007, e afirma que 

após alguns dias o automóvel apresentou defeito no motor. Alega que no 

dia 28/01/2017 o caminhão apresentou problemas no conjunto de 

embreagem, no dia 11/02/2018 na transmissão e no diferencial. Aduz 

ainda que pagou Imposto – ICMS, imposta pelo Estado de Mato Grosso, no 

valor de R$ 4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais), quantia que 

entende ser indevido. A reclamada alega que os defeitos apresentados 

estão fora do prazo de 90 (noventa) dias, e que a Promovente não foi 

informada dos citados vícios. Afirma ainda que os pagamentos dos 

tributos foram realizados de forma devida. A relação jurídica entre as 

partes resta demonstrado pela aquisição de veículo, fabricado no ano de 

2007/2007. De efeito, embora as circunstâncias envolvendo negociação 

de veículo usado, o reclamante juntou no id. 11980147, Nota Fiscal de 

29/01/2018 e de 12/02/2018 demostrando reparo em razão do vício oculto 

apresentado no citado automóvel. Veja: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. DEFEITO NO CÂMBIO. PROBLEMA 

CONSTATADO POUCOS DIAS APÓS A COMPRA. DEVER DE GARANTIR A 

QUALIDADE DO PRODUTO OFERTADO. GARANTIA LEGAL. 

RESPONSABILIDADE DA VE NDEDORA. DEVER DE REPARAR O DANO 

MATERIAL SOFRIDO PELO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008984882, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 18-02-2020) Outrossim, defeitos no 

câmbio de veículos e embreagem são incompatíveis com a expectativa de 

que a peça veicular cumpra com sua finalidade durante período de tempo 

considerável, apenas necessitando de manutenções periódicas, mas que 

não venha a apresentar problemas graves, conforme o relatado nos 

autos. O vício surgiu durante o prazo de garantia conferido ao Autor. Em 

nenhum momento a Ré faz prova no sentido de que alguma peça veicular 

não estaria abrangida por tal garantia. Considerando se tratar de 

componente veicular de alta importância, não é razoável presumir que 

tenha vida útil inferior há 90 dias. Neste sentido, saliento que a ordem de 

serviço acostada está de acordo com o preço de mercado e com os 

problemas existentes no veículo. O dever de comprovar a utilização 

indevida pelo consumidor é da Requerida, não havendo nenhum indício de 

prova nesse sentido no caso em análise. Assim, considerando que pouco 

mais de dois mês após a compra o veículo apresentou problemas no 

sistema de câmbio e após embreagem, não podendo ser considerado 

desgaste natural, restando evidente que havia um vício preexistente à 

compra, motivo do dever ressarcir o Promovente pela reparação das 

peças no valor das notas de 11980147 e 11980189. Contudo, com relação 

à alegação do Autor de que, do valor recolhido do ICMS deve ser 

ressarcido, entendo que a compra realizada fora do Estado de Mato 

Grosso e que está sujeira a citada tributação, não havendo ilegalidade no 

pagamento. No que tange ao dano moral, ao contrário do referido pelo 

Requerente, não se trata de dano moral in re ipsa (que prescinde de 

prova). Não restou devidamente configurado o abalo extrapatrimonial, não 

havendo prova de danos aos atributos de sua personalidade. Neste 

sentido, não pode o instituto do dano moral ser utilizado para ensejar 

enriquecimento sem causa. Ainda, de acordo com o caso concreto, a 

situação vivenciada não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo 

em situações excepcionais. Vale dizer que os fatos revelaram que houve 

transtornos inerentes à vida em sociedade, caracterizados, como tais, 

como dissabores da vida moderna. Outrossim, não há como haver 

condenação em danos morais com pura finalidade punitiva, isso porque os 

danos morais têm cunho compensatório, não havendo lei que ampare 

punição patrimonial por danos morais. Embora incontroverso o transtorno, 

somente se configuraria o dano ou lesão à personalidade, merecedor de 

reparação a título de danos morais, com a exposição do consumidor à 

situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou 

qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal, o que não restou verificado nos autos. O 

descumprimento contratual por parte da Ré não enseja, por si só, a 

reparação a título de dano moral. Os incômodos e aborrecimentos sofridos 

pelo consumidor ao se deparar com falha no produto ou dificuldades para 

resolver tal problema não se configura como abalo moral. Assim, não 

houve nenhuma situação excepcional a configurar o dano moral ora 

requerido, mas tão somente o descumprimento contratual por parte da Ré 

que, embora indesejável, não transcende a esfera do mero dissabor. 

Portanto, a mera falha na prestação dos serviços ou descumprimento 

contratual não enseja a indenização por danos morais, sem prova 

contundente da existência de excepcionalidades. Neste sentido: 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL SEMINOVO NA 

CONCESSIONÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO 

MENOS DE QUATRO MESES DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

MAU USO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO CUSTO ATINENTE AO 

REPARO. Incompetência afastada. O defeito já foi sanado pela autora, não 

havendo mais como realizar eventual prova pericial. No mérito, a autora 

provou o defeito na caixa de câmbio automático através das notas fiscais, 

bem como pelos orçamentos juntados, nos termos do art. 333, inciso I, do 

CPC. Veículo de luxo adquirido na condição de seminovo, gerando a 

expectativa de eficiência, segurança e durabilidade do produto. Ausência 

de qualquer indício de culpa do autor no evento. A ré não logrou êxito em 

comprovar o alegado o mau uso do veículo pelo consumidor (alegação de 

alagamentos), ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 333, 

inciso II, do CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71004663217, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em: 26-03-2014) Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a 

parte ré, apenas ao pagamento de danos materiais, referente ao conserto 

no valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice do INPC desde a data do desembolso/prejuízo, 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005983-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERRACA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ZUBLER TOMELIN OAB - MT21920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

20 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005983-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCAS FERRACA CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Decido. Do Julgamento 

Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS 

SALARIAIS proposta por LUCAS FERRAÇA CORREA em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteia a reparação ante a 

defasagem salarial, em razão do promovido não ter realizado corretamente 

a conversão do antigo padrão monetário-cruzeiro real-para URV. A 

controvérsia dos auto cinge-se quanto a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. 
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Ressai dos autos que o promovente foi aprovado para o cargo de agente 

universitário LC 321, profissional técnico em educação superior. Por seu 

turno o ESTADO DE MATO GROSSO arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva e suscitou prejudicial de mérito quanto à prescrição quinquenal. 

No mérito argumentou pela improcedência da demanda em razão da data 

de percebimento da remuneração a qual impediu os efeitos da conversão 

da URV. Ainda sustentou a existência de recomposição e reestruturação 

da carreira através da Lei nº 6.528/1994. Por ser o principal responsável 

pela receita da UNEMAT, e ser o ordenador de suas despesas com o 

pessoal, o Estado de Mato Grosso pode figurar no polo passivo da ação. 

Rejeito a preliminar. O promovente argumenta que possui direito à 

recuperação da perda pela conversão do Cruzeiro Real em Real mediante 

a URV na razão de 11,98% mesmo tendo ingressado após a efetiva 

conversão. Entretanto não se vislumbra tal direito. Ao contrário do que 

afirma o promovido a carreira da qual o promovente integra, agente 

penitenciário foi criada pela Lei nº 8.089/2004 sendo revogada e 

substituída pela Lei nº 8.260/2004 e, mediante a Lei Complementar nº 

389/2010 houve a reestruturação da carreira, inclusive de sua 

remuneração. Ora, no presente caso inviável em falar-se da ocorrência de 

perdas pela conversão de moedas se, ao tempo da conversar sequer a 

carreira do promovente existia nos quadros da administração pública. 

Ainda que isto, por si só não seja suficiente, a Lei nº. 8.880/1994, que 

instituiu a URV - 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. Referida legislação, por intermédio de 

seu art. 22, determinou a conversão da moeda a partir de 01/03/1994 

acarretando potencialmente defasagem aos servidores que percebiam 

salários, por exemplo, até o dia 20 do mês conforme art. 168 da 

Constituição Federal. Tal posicionamento tornou-se a tese fixada no RE nº 

561.836/RN que, em sede de repercussão geral concluiu: […] 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 […]. 

(grifo nosso) Tendo o Relator, Min. Luiz Fux, destacado que: […] apenas 

terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um 

processo de liquidação, os servidores que recebem as suas 

remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do 

Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério 

Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No 

caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao 

referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte […]. Desta 

forma, se por um lado a Lei nº 6.528/1994 efetivou reestruturação e 

realinhamento de todas as tabelas vencimentais dos servidores do Poder 

Executivo Estadual; por outro, lado ao tempo de tal reestruturação, sequer 

a carreira do promovente existia. Não obstante, reforça a improcedência 

da presente demanda a ocorrência da prescrição. Fixado como marco 

temporal para a reestruturação da carreira do promovente a edição da Lei 

Complementar nº 389, de 31 de março de 2010 consumou a prescrição 

quinquenal em 31 de março de 2015. Tanto o STF quanto o STJ entendem 

que há limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea 

conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor-URV à data em que 

houve a reestruturação de carreira do servidor. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE 

VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da 

errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira da servidora. Precedente. […] (STJ, EDcl nos 

EDcl no REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015 - grifo nosso). 

Neste diapasão, a reestruturação da carreira e da remuneração do 

promovente deve ser considerada para a incidência de eventuais 

reajustes uma vez que após tal fato, houve a remodelagem do vencimento 

que culminou na regularização tanto das perdas oriundas da inflação, 

quanto daquelas decorrentes da conversão monetária dos salários. Não 

obstante, se houvessem diferenças a serem apuradas e eventualmente 

devidas, seriam anteriores a Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 

2010 e, estas estariam prescritas, uma vez que entre a entrada em vigor 

da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do feito, transcorreu 

lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Nesse sentido vide: AGRAVO 

REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). 

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE 

VENCIMENTOS. Conversão em URV (Lei Federal nº 8.880/94). Conversão 

de salários em URV que deveria ter sido feita na data do efetivo 

pagamento. Disposições legais que se aplicam aos servidores de todas as 

esferas de governo. Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Lei 

nº 8.880/94 tem caráter nacional, por disciplinar sobre o sistema 

monetário, de competência privativa da União. Entretanto, o STF, no 

julgamento de mérito do RE 561836 -tema de repercussão geral nº 5- 

fixou, como termo final do direito, eventual reestruturação da carreira a 

que pertence o servidor. Para a carreira em apreço (Polícia Militar) houve 

mais de uma reestruturação a partir de 1994, conforme Leis 

Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns cargos), 

975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). Dessa forma, 

se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 2005, 

estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de completados 

cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. Em decisão 

monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento à 

apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” (TJ-SP; AG 

0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; Oitava 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; DJESP 

03/08/2015 - grifo nosso). Nesta esteira de pensamento, ainda que 

houvesse eventual erro na conversão da remuneração do promovente a 

ser apurado, em decorrência da reestruturação da carreira, haveria a 

incidência da prescrição. Por fim, cumpre consignar a ocorrência de 

entendimento sumulado pelo TJMT quanto a presente questão fática: 

SÚMULA 10: Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm 

direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, 

inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral. 

Deixo de condenar a promovida no pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012270-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO SUL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012270-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: SORRISO SUL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES 

LTDA Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA ME em face de e SORRISO SUL 

TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA. A promovente foi intimada em 

22/11/2019 (id. 26364220) para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

endereço para citação, sob pena de extinção, porém se manteve inerte, 
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conforme certidão id 28144220. Outrossim, verifica-se que desde então o 

feito encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias Isto posto, sem 

resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso I e III, do CPC/2015, hei por 

EXTINTO o processo. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 27 de 

fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011125-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011125-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NOELI T. H. DE ANDRADE & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: WILIAN SOARES Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA 

LTDA – EPP em face de WILIAN SOARES. A promovente foi intimada em 

08/12/2019 (id. 26289311) para 05 (cinco) dias, manifestar-se, indicando 

endereço para citação, sob pena extinção e expedição de certidão de 

dívida, porém se manteve inerte, conforme certidão id 28355617. 

Outrossim, verifica-se que desde então o feito encontra-se paralisado em 

cartório, há mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias Isto posto, sem resolução de mérito, a 

teor do art. 485, inciso I e III, do CPC/2015, hei por EXTINTO o processo. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 27 de 

fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012433-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012433-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FERNANDO OLIVEIRA DO 

ROSARIO REQUERIDO: NEIDI MARA RONCONI NETO Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FERNANDO OLIVEIRA DO 

ROSÁRIO em face de NEIDI MARA RONCONI. A promovente foi intimada 

em 21/11/2019 (id. 26360159) para no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do 

aviso de recebimento negativo juntado no id. 21962159, porém se manteve 

inerte, conforme certidão id 28141438. Outrossim, verifica-se que desde 

então o feito encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 (trinta) 

dias, sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias Isto 

posto, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso I e III, do 

CPC/2015, hei por EXTINTO o processo. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 27 

de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014046-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CRISTINA OELKE (REQUERENTE)

WELLINTON LIMA CAPINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014046-85.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NADIA CRISTINA OELKE, 

WELLINTON LIMA CAPINAN REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

WELLINTON LIMA CAPINAN e NÁDIA CRISTINA OELKE moveram AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de WRG LINHAS AÉREAS 

S/A (GOL) em razão da falha na prestação de serviço pela ausência de 

marcação de assento/poltrona, contratados pelos promoventes, mediante 

custo adicional no momento da compra de passagens aéreas. Não 

havendo preliminares ou nulidades, passo à análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita 

às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos artigos 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos 

que em 05/11/2019, os promoventes adquiriram passagens aéreas para o 

trecho Cuiabá-MT / Brasília-DF e que pagaram um adicional por assentos 

reservados. Relatam que a reserva foi feita para que eles e a filha menor 

de idade pudessem viajar juntos. Todavia ao realizar o check in, 

receberam a informação que os assentos adquiridos não foram 

reservados e, apesar da insistirem, o casal e a criança viajaram 

separados. Resta incontroverso o serviço disponibilizado e pago pelos 

promoventes (id.25936004), e que, ao ser cobrado juntamente com as 

passagens aéreas passou a integrar o contrato de prestação de serviço, 

obrigando-se à parte promovida cumpri-lo nos termos em que fora 

contratado e cobrado. Da análise dos autos verifico verossímeis as 

assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços pela 

promovida, considerando que não houve comprovação da ocorrência de 

alguma excludente de responsabilidade, ou as providencias adotadas para 

atender às necessidades dos promoventes, disponibilizando o serviço da 

forma como contratada, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, a 

conduta da promovida ao suprimir as reservas de assentos efetuada 

previamente pela parte promovente de forma onerosa, sem considerar que 

um dos passageiros era menor de idade e, obviamente necessita viajar na 

companhia da família, certamente acarretou frustração e dever de 

indenizar. 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 
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deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também 

reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor 

volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto 

de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a 

ponto de ser insignificante. Tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), 

para cada um dos promoventes é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

parte promovida a pagar, a título de indenização por DANOS MORAIS, a 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para o promovente: WELLINTON 

LIMA CAPINAN e R$ 1.000,00 (mil reais) para a promovente: NÁDIA 

CRISTINA OELKE, devendo os valores serem acrescidos de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença. Deixo de condenar a promovida ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 27 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006798-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

RAUL ABREU DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006798-68.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RAUL ABREU DE ASSIS, 

LUCIANA MAFALDA ELIAS DE ASSIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

proposta por RAUL ABREU DE ASSIS e LUCIANA MAFALDA ELIAS DE 

ASSIS em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação 

de débito fiscal prescrito, espelhado pela Certidão de Dívida Ativa n. 

2017187926 e 2017219602. Não havendo preliminares ou vícios a serem 

sanados, passo a análise do mérito. Os promoventes relatam que são 

casados e que no ano de 2009 realizaram transferência da propriedade 

do veículo Peugeot pelo promovente: Raul Abreu de Assis para sua 

esposa e também promovente: Luciana Mafalda Elias de Assis, mediante 

transferência da importância de R$ 35.000,00. Que a negociação entre o 

casal, gerou a cobrança de ITCMD, nos valores de R$ 7.228,25 e R$ 

9.640,10, espelhados pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2017187926 e 

2017219602 e protesto CDA nº 2017187926. O pedido liminar foi deferido, 

para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

representado pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2017187926 e nº 

2017219602 com a baixa das anotações respectivas no cadastro de 

contribuintes devedores ou instrumento similar; bem como determino a 

suspensão dos efeitos do protesto referente ao título executivo 

formalizado pela CDA nº 2017187926 (id 20488069). A parte promovida, 

Estado de Mato Grosso, se manifestou no id 21894057, em que reconhece 

a prescrição da divida, conforme fora apontada pelos promoventes, 

requerendo ao final a aplicação do artigo 90 §4º do CPC/2015. Diante da 

manifestação voluntária e inequívoca da parte promovida quanto ao 

reconhecimento da prescrição, a anulação do lançamento é consequência 

logica, no entanto, passo a analisar o fato gerador da divida em questão. 

Compulsando os autos, os promoventes instruíram a inicial com 

documentos suficientes para demonstrar falha no lançamento do imposto 

pela Administração Pública, ao exigir o recolhimento do ITCMD. Os 

documentos que instruem os autos demonstram que a quantia repassada 

entre o casal, casado em regime de comunhão de bens, ocorreu sob a 

forma de transferência de capital na constância do matrimônio, devendo 

ser considerada patrimônio único. O entendimento jurisprudencial é no 

esmo sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO COM 

BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOAÇÃO ENTRE 

CÔNJUGES. PATRIMÔNIO ÚNICO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. NÃO 

INCIDÊNCIA DO ITCD. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 173 do CTN prevê 

o prazo decadencial de 5 anos para que a Fazenda Pública constitua o 

crédito tributário, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que o lançamento poderia ter sido efetuado. 2. A declaração de doação 

realizada entre cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial de 

bens na verdade deve ser entendida como uma simples movimentação de 

ativos que não constitui hipótese de incidência do ITCD, ante a 

comunicação do patrimônio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 

1143585, 07108419420178070018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª 

Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 

18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, nesta senda, não havendo 

nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

cobrança, impõe-se o seu reconhecimento como indevida o que, sendo a 

procedência dos pedidos autorais, a medida que se impõe. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, III “a” do CPC/2015, 

homologo o reconhecimento da procedência do pedido de prescrição, e 

JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para confirmar a liminar (id. 

20488069). Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005200-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA BITTENCOURT ANDRADE (REQUERIDO)

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (REQUERIDO)

EDICEU BITTENCOURT DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

LEONARDO PERIM DE PAULA OAB - MT0020587A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005200-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME, LUANA BITTENCOURT 

ANDRADE, EDICEU BITTENCOURT DE LIMA Vistos etc. Pretensão de 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO, 

aviada por MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO em face de IMOBILIARIA 

TARUMA LTDA – ME e LUANA BITTENCOURT ANDRADE, representada 

por EDICEU BITTENCOURT DE LIMA. É o mínimo relatório. Julgo. Ao que 

informa o documento agregado no Id. 13257604, as partes celebraram 

Contrato de Prestação de Serviços”, no valor de R$ 185.000,00. No 

decorrer do contrato a parte promovente teria pago a quantia de R$ 

15.000,00, e busca ser-lhe restituído o referido valor, acrescido de 

correção monetária, juros e multa, além de indenização por danos morais. 

Como insta, a pretensão é dupla: 1) rescisão contratual no valor de R$ 

185.000,00; e 2) restituição de R$ 185.000,00, pois, ainda que a 

demandante tenha notificado previamente a parte promovida da rescisão 

contratual, (id 13257610), o pedido formulado na inicial demonstra que 

aquela busca na presente ação, discutir o teor do contrato com a 

declaração da nulidade do negocio jurídico em questão. Sendo assim, de 

acordo com o enunciado cível 39 do FONAJE, o proveito econômico está 

explicitado nos dois pedidos sobreditos. À evidência, o valor do segundo 

pedido é extraído do valor do primeiro. Significa que a restituição 
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pretendida faz parte do que restou estabelecido no contrato, sendo aquilo 

que a parte promovente já teria adimplido. Se busca o desfazimento do 

contrato, por corolário natural o retorno das partes ao status quo ante 

implica na restituição cobiçada. Assim reza o Enunciado Cível 39 do 

FONAJE: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Enunciado este, 

conforme já frisado, que guarda inteira sintonia com o disposto no art. 292, 

inciso II, do CPC. In verbis (negritado): “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”. Referida disposição legal traduz-se exatamente 

no chamado proveito econômico, conforme expresso no retro transcrito 

enunciado cível 39 do FONAJE. São complementares, uma não exclui a 

outra, como se devesse prevalecer apenas o critério embasado naquilo 

que a parte almeja reaver, em termos monetários, a desprezar a pretensão 

jurídica como um todo. Nessa toada, se a rescisão contratual tem 

expressão econômico-financeira de R$ 185.000,00, nela embutida a 

quantia que já teria sido paga, então insofismável que o valor da causa é o 

da resolução contratual. A procedência da pretensão liberará a parte 

promovente das obrigações atreladas ao contrato como um todo. Daí 

porque clarividente que esta liberação total (R$ 185.000,00,) é o proveito 

econômico efetivo. E não o mero reflexo dessa resolução, que a 

restituição também pretendida, de tal valor R$15.000,00, conforme assim 

foi atribuído à causa. Sob este irrefutável prisma, em que pese o montante 

atribuído pela parte promovente, visto que não observado o dispositivo 

supra mencionado, verificado que o valor do ato jurídico a ser resolvido ou 

desfeito excede o teto dos Juizados Especiais Cíveis, que, conforme 

disposto no art. 3º, inciso I, da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/1995, 

é de 40 salários-mínimos: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo”. A propósito deste 

posicionamento, seguem arestos que traduzem a jurisprudência majoritária 

sobre o tema, com destaques em negrito: “RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Conforme dispõe o artigo 

292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do contrato 

quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação ou 

rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido. No caso em comento, o valor 

do contrato (#1) supera a alçada dos juizados especiais, impondo-se, 

portanto, a cassação da sentença proferida, para extinguir o feito sem 

resolução de mérito, ante a incompetência absoluta do juízo, visando que a 

demanda seja apreciada pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido 

para, acolhendo a preliminar de incompetência em razão do valor da 

causa, cassar a sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo 

comum.”. (TJ-AP - RI: 00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO 

GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal); 

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

MULTA CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. QUE 

SUPERAM O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. 

RECURSO CONHECIDO E 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 autora não se limita somente à restituição dos valores, uma 

vez que pretende a rescisão do contrato, cujo provimento é para 

desconstituir um contrato, de regra, atribuindo-se a uma das partes a 

culpa. 3. Valor do contrato (R$ 351.442,88), supera em muito o limite de 

alçada dos juizados, leva 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 PROVIDO. Sentença 

anulada para extinguir o processo sem análise do mérito. Aplica-se o art. 

46 da Lei n. 9099/95. Sem honorário, por não haver recorrente vencido na 

integralidade”. (TJ-DF 20160410005727 0000572-16.2016.8.07.0004, 

Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/05/2017. pág.: 

777/780); “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. POSTULADA RESCISÃO 

CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DO 

CONTRATO QUE SUPERA O LIMITE DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006234454, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/08/2016)”. (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71006234454 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 26/08/2016, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2016); grifei É o caso. 

Imperativo, portanto, reconhecer ex officio a incompetência absoluta deste 

Juízo, uma vez que o objeto da causa supera o teto fixado pela Lei, nos 

termos do arts. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, 292, inciso I, do CPC e 

enunciado cível 39 do FONAJE. De acordo com o art. 51, inciso II, da 

aludida LJE, o processo será extinto, além dos casos previstos em lei 

(neste caso, por desinteresse processual, dada a inadequação da via 

eleita), também quando for inadmissível o procedimento instituído pela 

própria Lei, conforme se dá por conta do apontado valor de alçada 

exorbitado. Destarte, a petição inicial - que não tem como ser emendada 

ou corrigida neste caso, definido o valor da causa extrapassada do teto 

legal - deverá ser indeferida. Isto posto, reconhecida a incompetência 

deste Juizado Especial Cível, indefiro a petição inicial, nos termos do citado 

art. 51, inciso II, da Lei dos Juizados Especiais e do art. 330, inciso III, do 

CPC. Por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso I, do citado Estatuto Adjetivo. Sem custas e 

despesas judiciais, nem honorários advocatícios, até pela inexistência de 

litigiosidade. Acesso gratuito à Justiça no âmbito dos Juizados Especiais 

no primeiro grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013112-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ANDRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013112-30.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECIR ANDRES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o relatório 

com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo 

Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por VALDECIR 

ANDRES em face de ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da inscrição 

em dívida ativa e protesto originados no auto de infração nº 53385/2016, 

CDA 2014104. Não havendo preliminares ou nulidades, passo a analisar o 

mérito. Foi deferido o pedido liminar (id 25627453), para determinar a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela Certidão 

de Dívida Ativa nº 2014104 e baixa das anotações respectivas no 

cadastro de contribuintes devedores; e suspensão dos efeitos do 

protesto efetivado junto ao Cartório do 2º Ofício de Sinop, no valor de R$ 

2.787,82 (Id. 25132259). A parte promovida apresentou contestação (id 

27974311), em que reconhece o equivoco da inscrição da divida. Relata 

que já cancelou a CDA, requerendo ao final a extinção por perda do 

objeto. Diante da manifestação voluntária e inequívoca da parte promovida 

quanto ao equivoco, a devolução dos valores pagos indevidamente, 

R$1.142,32 (id. 25131586 – pag. 1 e 2) é consequência logica, devendo a 

administração ressarcir a parte promovente, de forma simples, nos termos 

do artigo 165 do CTN. Em relação ao dano moral, verifico que a parte 

demandante não juntou ao processo documento hábil a comprovar os 

danos que afirma ter sofrido. Embora a cobrança indevida tenha sido 

efetuada, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o 
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evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

promovente. Assim, não há que se reconhecer direito à parte promovente 

quanto a indenização. O fato não ultrapassa a linha do mero 

aborrecimento e como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. O 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EQUIVOCADAMENTE PARA COBRANÇA 

DE DEBITO INDEVIDO – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não restaram comprovadas as alegações 

quanto aos danos morais sofridos pelo demandante, ainda que tenha sido 

ajuizada execução fiscal contra o demandado, para cobrança de tributo 

reconhecidamente indevido, não há comprovação nos autos de qualquer 

evento que pudesse ocasionar-lhe abalo moral, como, por exemplo, 

penhora ou indisponibilidade de bens, inscrição em órgãos de proteção ao 

credito ou qualquer outro ato que viesse a constrangê-lo. (Ap 9078/2016, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO 

PUBLICO E COLETIVO, julgado em 21/01/2019, publicado no DJE 

29/01/2019) Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso 

I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral 

para condenar a parte promovida a restituir, de forma simples, o valor DE 

R$1.142,32 (id. 25131586 – pag. 1 e 2), devendo ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do pagamento indevido, na forma 

da sumula 162 do STJ, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

calculados a partir do trânsito em julgado, conforme sumula 188 do STJ e 

167, § único do CTN. Indefiro o pedido de indenização por danos morais. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1015070-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015070-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DOUGLAS HENRIQUE 

ALGAYER REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. DOUGLAS HENRIQUE 

ALGAYER move AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face 

de ESTADO DE MATO GROSSO. A presente lide versa sobre os 

descontos previdenciários sobre o adicional noturno recebido pelo 

servidor estadual. Em sua contestação o promovido suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva quanto aos débitos posteriores a 2015 em razão da 

criação do MTPREV, impugnou a justiça gratuita e no mérito pela 

improcedência da demanda ante a possibilidade de cada Estado em 

legislar sobre o RPPS. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA deve 

ser acolhida somente para isentar o promovido, ESTADO DE MATO 

GROSSO, quanto aos descontos previdenciários posteriores a 

janeiro/2015 em razão da edição da Lei Complementar Estadual nº 560 de 

30/12/2014 que criou o MT PREV, entidade autárquica com personalidade 

jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Desta forma, uma vez que a causa de pedir do promovente se 

limita aos descontos ocorridos a partir de fevereio/2015, quando já 

existente o MT PREV, resta impossível a condenação do promovido, 

ESTADO DE MATO GROSSO. Diante do exposto, hei por ACOLHER a 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA para JULGAR SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC. Deixo de condenar o 

promovente no pagamento de custas e despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no 

âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos 

arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 

dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. SINOP, 28 de 

fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015047-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES DA SILVA FILIPUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015047-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NEIDE LOPES DA SILVA 

FILIPUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. NEIDE LOPES DA 

SILVA FILIPUS move AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS c/c TUTELA DE 

URGÊNCIA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. A presente lide versa 

sobre os descontos previdenciários sobre a gratificação de função de 

diretora escolar recebida pela servidora estadual. Aduz que exerce 

função de confiança com atribuição de chefia desde 12/03/2014 (id 

27060749) até 2018 e que durante o período, a parte efetuou desconto da 

contribuição previdenciária sobre os valores atinentes à mencionada 

função de confiança, o que entende ser indevido, tendo em vista que a 

gratificação do cargo em comissão não será incorporada para o cálculo 

dos proventos de aposentadoria. Em sua contestação (id 27792941) o 

promovido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva quanto aos débitos 

posteriores a 2015 em razão da criação do MTPREV e no mérito pela 

improcedência da demanda ante a possibilidade de cada Estado em 

legislar sobre o RPPS. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, 

somente para isentar o promovido, ESTADO DE MATO GROSSO, quanto 

aos descontos previdenciários posteriores a janeiro/2015 em razão da 

edição da Lei Complementar Estadual nº 560 de 30/12/2014 que criou o MT 

PREV, entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Considerando que o 

promovente ingressou com a ação em 06/12/2019, encontra-se prescrita a 

pretensão indenizatória, para o período 13/04/2014 a 12/04/2014, uma vez 

que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde o ultimo desconto 

até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte no art. 487, inciso II, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a ocorrência da prescrição. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002864-10.2016.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por FRANCISCO 

DE ASSIS DA SILVA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Em sua petição inicial a parte promovente sustenta que foi 

aprovada em concurso público, entrando em exercício em 06/09/2003 para 

o quadro efetivo no cargo de Operário braçal, referência CE-04. Contudo, 

durante o período laboral não recebeu recomposição da diferença 

resultante da conversão do cruzeiro real para URV aos servidores 

públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei Federal n 8.880/94, 

ocasionando redução salarial no equivalente a 11,98%. Pleiteia o 

recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 transitou em julgado 

acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 26/09/2013, no 

Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu provimento 

parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com repercussão geral 

reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra 

acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que determinou a 

conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros 

reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal n. 

8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de correção 

apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do 

momento em que houve reestruturação da remuneração da carreira dos 

servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad quem da 

incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 08/12/2016, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 de 

fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013514-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO HERPICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013514-14.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ARMANDO HERPICH 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Processo 1013514-14.2019.8.11.0015. 

Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 330, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ARMANDO HERPICH em 

desfavor de MUNICIPIO DE SINOP-MT, objetivando a condenação do 

promovido a implementar o aumento de 11,98% nos proventos mensais, 

bem como o pagamento dos valores pretéritos decorrentes desta 

incorporação. Contestando a inicial (id 26687539) o promovido arguiu 

prejudicial de prescrição. No mérito aduz que a promovente não 

comprovou a aludida perda salarial, pugnando pela sua improcedência da 

demanda. Consta dos documentos que instruem a inicial que a parte 

demandante foi aprovada entrou em exercício em 01/08/2008 para o 

quadro efetivo no cargo de auxiliar administrativo. Contudo, não recebeu 

recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro real para 

URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, proveniente da Lei 

Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no equivalente a 

11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 03/08/2016 

transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária ocorrida em 

26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do Rio Grande do 

Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar (TJ-RN) que 

determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora do Executivo, 

de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei 

federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o percentual de 

correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado 

a partir do momento em que houve reestruturação da remuneração da 

carreira dos servidores eventualmente prejudicados. Portanto o termo ad 

quem da incorporação dos 11,98% ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração do agente público, deve ocorrer no momento em que a sua 

carreira passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há 

direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público. Ocorre que em 21 de dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop 

nº. 1.604, reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 

Servidores Públicos do Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de 

Sinop - MT, de suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os 

cargos públicos de provimento efetivo. Sendo que a partir de então 

começou a correr o prazo prescricional quinquenal para ações de 

cobrança que visem o recebimento da diferença proveniente da Lei 

Federal nº. 8.880/1994. Considerando que o promovente ingressou com a 

ação em 28/10/2019, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma 

vez que transcorrido o lapso temporal de cinco anos, desde a 

restruturação da sua carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte 

no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, para, ainda, declarar e reconhecer a 

ocorrência da prescrição. Deixo de condenar a promovida ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 29 de fevereiro de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014415-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CASTILHO 38541657817 (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CATERPILLAR BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE DE CARVALHO OAB - SP39325 (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014415-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEILTON GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A, CATERPILLAR BRASIL LTDA, 

LEANDRO DA SILVA CASTILHO 38541657817 Vistos etc. Ausente o 

relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil não havendo 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

proposta por ADEILTON GOMES DOS SANTOS em face de VIA VAREJO 

S/A e CATERPILLAR BRASIL LTDA. Não há necessidade de retificação do 

polo passivo, tendo em vista que o nome e CNPJ constante da qualificação 

da reclamada é o mesmo indicado na contestação. Defiro o pedido de 

exclusão do promovido: LEANDRO DA SILVA CASTILHO – CPF: 

385.416.578-17, formulado pela parte promovente em audiência (id 

28518675). À secretaria para retificação do cadastro no sistema PJE para 

correção. Em analise às preliminares invocadas pelas promovidas, afasto 

a incompetência absoluta do juizado especial por necessidade de 

produção de prova pericial. Verifico que as provas produzidas no 

decorrer da instrução, são suficientes para a elucidação da controvérsia, 

sendo desnecessária qualquer dilação probatória, inclusive a pericial. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas promovidas: 

Caterpillar Brasil Ltda e Via Varejo S/A, em razão da responsabilidade do 

fabricante, e da solidariedade existente entre os fornecedores de 

produtos e serviços integrantes da cadeia de consumo, nos termos do 

artigo 18 do CDC). Ademais, os documentos acostados na inicial, 

demonstram que a reclamante adquiriu no estabelecimento pertencente à 

reclamada que, na qualidade de fornecedoras, integra a cadeia de 

consumo estabelecida na presente demanda, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Não havendo de nulidades passo a 

análise do mérito. Inicialmente ressalto que a relação jurídica estabelecida 

entre as partes está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a condição da 

parte autora como consumidora e da parte requerida como fornecedora, 

na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

afirma ter adquirido um aparelho celular CAT S60, pelo valor de R$ 

2.879,00 (dois mil, oitocentos e setenta e nove reais), junto ao site Ponto 

Frio – tendo recebido o produto no dia 13/02/2019. Relata que em abril de 

2019, o aparelho teria passado a apresentar defeito, deixando de ligar. 

Que, em razão da vigência do prazo de garantia, o aparelho foi enviado 

para assistência técnica, e quando retornou funcionou por apenas alguns 

dias. Requer ao final a restituição do valor pago e danos morais. Por sua 

vez, as promovidas se limitaram em afirmar que o promovente não 

comprovou a existência do defeito, e que inexiste o dever de indenizar. 

Observo do conjunto probatório que instrui a inicial, a existência de 

diversos contatos do autor com as promovidas e o encaminhamento do 

aparelho para assistência técnica. A parte promovente comprova a 

compra do produto, e a reclamação sobre o defeito imediatamente após 

identificado, a retirada do produto para reparo e a não solução do 

problema, ou seja, evidente a má-prestação do serviço. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do fornecedor/prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados. Nesse entendimento: “Ementa: AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. 

TELEFONE CELULAR. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC, QUE 

AUTORIZA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA NO CASO DE 

NÃO SER SANADO O VÍCIO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS. DANO 

MORAL EXCEPCIONALMENTE OCORRENTE. 18 § 1º II CDC. Dano moral 

excepcionalmente configurado, tendo em vista que o autor encaminhou o 

produto à assistência técnica em quatro ocasiões, sem que os problemas 

fossem definitivamente resolvidos, tanto que houve a substituição do 

aparelho por outro, que também apresentou os mesmos defeitos e também 

já foi alvo o consumidor, justifica-se o arbitramento de indenização em R$ 

1.500,00 valor adequado ao caso concreto e aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Recurso parcialmente provido.” (TJRS – 

3ª T – RI nº 71003271038 – rel. juiz Ricardo Torres Hermann – j. 

29/03/2012 – p. 02/04/2012). Nesse sentido, merece acolhimento o pedido 

de devolução do valor pago pelo produto, de forma simples, uma vez que 

não há que se falar em cobrança indevida. Analisado as provas 

produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que é incontroversa a 

existência do defeito, bem como que a parte promovente enviou o 

aparelho à assistência técnica e que o vicio não foi solucionado no prazo 

de trinta dias, nos termos do §1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor. Desta forma, entendo pelo deferimento do pedido de 

indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito a determinação 

legal consumerista é incontroversa, bem como, resta suficiente 

demonstrado, que a autora permaneceu impossibilitada de fazer uso do 

produto que adquiriu. Corroborando: “CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. 

VÍCIOS MANIFESTADOS EM ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) 

JÁ NO SEGUNDO ANO DE USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA 

CONTRATUAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO 

AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR E DENEGADA A 

COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. INSURGÊNCIA DA 

CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM PEÇA FUNDAMENTAL, 

SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO 

ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. 

TRANSTORNOS E DISSABORES QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. 

CONFIANÇA E EXPECTATIVA DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA 

RESPEITABILIDADE GOZADA PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. JUROS 

DE MORA INCIDENTES SOBRE O PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. 

CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20140790164 SC 

2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado)”. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) o requerente 

é razoável de acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial. Por derradeiro, e 

para que não surjam dúvidas quando do cumprimento da sentença, 

registro que o direito à devolução do valor pago pelo produto implica 

também na devolução/entrega do aparelho celular defeituoso pela 

reclamante, sem qualquer ônus para o consumidor. Isto posto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR, as 

promovidas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem à parte promovente, de forma 

simples, o valor total pago pelo produto defeituoso R$ 2.879,00 (dois mil, 

oitocentos e setenta e nove reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros 

legais de 1% a.m a partir da citação. CONDENAR, solidariamente as 

promovidas a pagarem o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte 

promovente, pelos danos morais por ela sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais (1%a.m.) a partir da citação. DETERMINAR que, no prazo de 5 

dias, a parte promovida VIA VAREJO S/A, recolha o aparelho defeituoso. 

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.
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Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014837-54.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA ALVES COSTA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. LUCIANA ALVES COSTA 

ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em 

face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, em decorrência de cancelamento de 

voo sem prévio aviso. Rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de 

justiça gratuita, tendo em visa que no sistema dos Juizados Especiais, a 

gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência n. 9.099/95, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. Não existindo ouras 

preliminares a serem analisadas, passo a decidir o mérito da presente 

demanda. A parte promovente relata que que adquiriu passagens aéreas 

da promovida para o trajeto: Brasília/DF São Luiz/MAe que ao chegar a 

seu destino e retirar sua mala verificou que estava danificada; A 

reclamada alega que a autora não registrou o RIB (relatório de 

irregularidade de bagagem), não sendo possível aferir sua 

responsabilidade quantos aos alegados danos, bem como que não há nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar o valor da mala avariada 

de forma a comprovar os danos materiais. Analisado o processo, verifico 

que a autora comprovou que sua mala foi avariada, não podendo a 

promovida se eximir da responsabilidade diante da alegação de que não 

foi efetuado registro de RIB. Importante mencionar ainda que a 

responsabilidade da entrega da bagagem em perfeito estado é obrigação 

da promovida, sendo inadmissível o fato ocorrido com o autor, constituindo 

verdadeiro defeito na prestação do serviço, passível de indenização nos 

termos do art.14, §1º, CDC, verbis: “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. §1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Corroborando: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. BAGAGEM FRÁGIL 

DANIFICADA. AÇÃO DE REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A parte recorrente pede 

provimento ao recurso, alegando a existência de dano moral no caso, 

visto que a situação enfrentada pelo autor ultrapassa os limites do mero 

dissabor cotidiano. Cabe ressaltar que a bagagem danificada no vôo foi 

caracterizada e indicada pela companhia como frágil, sendo evidente a 

responsabilidade da ré para com os cuidados necessários. O autor alega 

e comprova, ainda, que a bagagem se tratava de quadro que foi comprado 

de presente para sua namorada. Cabível a indenização por danos morais 

na quantia de R$ 2.000,00, valor este adequado aos parâmetros da 

Primeira Turma Recursal Cível em casos semelhantes, como, por exemplo, 

extravio de bagagens. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004645743 RS , Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 28/10/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2014)” Ressalto, porém, que no 

que tange ao pedido de reparação dos danos materiais, a promovente não 

trouxe qualquer documento que comprove o valor da mala avariada, logo, 

não deve ser reconhecido o dever da promovida em indenizar a 

promovente, porquanto não se desincumbiu esta ultima do ônus imposto 

pelo artigo 371, I, do CPC/2015, quanto aos fatos constitutivos do seu 

direito. Com efeito, os danos materiais não se presumem, de modo que os 

efetivos prejuízos materiais suportados devem ser suficientemente 

comprovados, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do 

danos, nos moldes do artigo 944 do Código Civil. No mesmo sentido a 

TRU/TJMT: EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – BAGAGEM NÃO 

DEVOLVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR O EFETIVAMENTE 

COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Constatado EXTRAVIO de bagagem do Autor, que até a presente data não 

foi devolvida, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que 

tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 

186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. Não há que se 

falar em ilegitimidade ativa, tendo em vista que o Reclamante juntou aos 

autos PROVAS suficientes de que era passageiro do ônibus e que sua 

bagagem foi extraviada. DANO MORAL CONFIGURADO. O EXTRAVIO de 

bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, 

atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo 

nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes). 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos DANOS morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do DANO moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do DANO, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por DANOS Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 7.000,00 (sete mil reais) de DANOS morais, guarda relação com os 

critérios acima, devendo ser mantido. Tendo em vista que nunca foi 

devolvida. Com relação aos DANOS MATERIAIS , entendo que devem ser 

devolvidos os valores efetivamente comprovados, com a redução dentro 

dos valores das notas fiscais demonstradas nos autos. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso Inominado nº.: 

8010266-90.2015.811.0004 Origem: Juizado Especial Cível de Barra do 

Garças Recorrente(s): VIAÇÃO XAVANTE LTDA Recorrido(s): 

FREDERICO MACIEL MARQUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 04/04/2019. Grifei. Já quanto ao dano moral 

este comporta acolhimento; contudo, o valor arbitrado deverá guardar 

proporcionalidade à efetiva prova produzida nos autos. É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de um caráter 

pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos 

danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (mil 

reais) é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, 

levando-se em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem 

como atento as peculiaridades do caso concreto. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na presente ação 

para CONDENAR a parte promovida a pagar, à parte promovente, a 

importância de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença. Indefiro o 

pedido de indenização por danos materiais, e o faço com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. SINOP, 28 de fevereiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013665-48.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LUZ DE AMORIM DIAS & 

AMORIM DIAS LTDA EXECUTADO: REGINALDO CARLOS SILVA Vistos 

etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil não havendo necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA em face de 

REGINALDO CARLOS SILVA.. A promovente foi intimada em 26/11/2019 

(id. 20291805) para no prazo de 5 (cinco) dias, “...trazer aos autos os 

documentos pessoais da Sra. Priscila Moraes Souza e a outorga de 

poderes a ela pelo executado, para reconhecer a divida. Subsidiariamente, 

traga novo acordo assinado, desta vez pelo Executado em si, não se 

olvidando de juntar cópia dos documentos pessoais deste, sob pena de 

extinção do feito”, porém o exequente se manteve inerte. Outrossim, 

verifica-se que desde então o feito encontra-se paralisado em cartório, há 

mais de 30 (trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias Isto posto, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso I 

e III, do CPC/2015, hei por EXTINTO o processo. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. 

SINOP, 29 de fevereiro de 2020.
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006127-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: SERGIO AMBROSIO 

PREDIGER REQUERIDO: JOAO ALEXANDER SOARES TONIETE Vistos etc. 

Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil não havendo necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SERGIO AMBROSIO PREDIGER em 

face de JOAO ALEXANDER SOARES TONIETE. A promovente, não 

apresentou dados para citação do promovido, conforme se propôs em 

17/06/2019 (id 20951560). Em razão disso foi intimada em 10/12/2019 (id. 

26858586) para no prazo de 5 (cinco) dias, pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, sob pena de extinção anômala, porém se 

manteve inerte, conforme certidão id 29094956. Outrossim, verifica-se que 

desde então o feito encontra-se paralisado em cartório, há mais de 30 

(trinta) dias, sem qualquer providência da parte interessada. Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias 

Isto posto, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, inciso I e III, do 

CPC/2015, hei por EXTINTO o processo. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C. SINOP, 28 

de fevereiro de 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008862-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: GEAN ROBERTO FERNANDES 

DA SILVA REQUERIDO: JOSE RODRIGO LINO DE LIMA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória 

de Urgência proposta por GEAN ROBERTO FERNANDES DA SILVA em 

desfavor de JOSÉ RODRIGO LINO DE LIMA e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando seja 

reconhecida a alienação da motocicleta Honda CG 150 FAN, cor vermelha, 

placa NUG 4266, CHASSI 9C2KC1680CR400272, ao primeiro requerido 

desde a data de 28/08/2018. No movimento de n. 2265955 foi deferida 

liminar determinando a transferência de responsabilidade pelas infrações 

de trânsito ao assumido infrator José Rodrigo Lino de Lima, bem como a 

expedição da Carteira Nacional de Habilitação da parte promovente. Foi 

determinada ainda a retirada do Estado de Mato Grosso do posso passivo. 

Citados os requeridos, apenas o DETRAN apresentou contestação, mas 

não compareceu à audiência de conciliação. Passa-se à apreciação. 

Inobstante o não comparecimento dos entes públicos à audiência de 

conciliação, diante da indisponibilidade do interesse público posto em juízo 

(artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. O requerido 

JOSÉ RODRIGO LINO DE LIMA foi regularmente citado e compareceu à 

audiência de conciliação, mas não apresentou defesa, razão pela qual 

reconheço a revelia. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do 

DETRAN, por se tratar de autarquia estadual dotada de personalidade 

jurídica própria, sendo detentora de responsabilidade pela higidez dos 

registros dos veículos em circulação. Afasta-se a alegação de ausência 

de interesse de agir, eis que este exsurge do fato da requerente 

pretender eximir-se do pagamento dos débitos perante os requeridos, sob 

a alegação de que alienou o veículo ao terceiro comprador. Superadas as 

preliminares, passa-se ao mérito. No caso, o requerente almeja além da 

declaração de alienação do bem, regularização do registro e exoneração 

da responsabilidade pelo IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas 

relativas ao citado veículo. O Código Brasileiro de Trânsito informa que é 

dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e 

do proprietário realizar a transferência de propriedade. Acerca das 

incumbências dos contratantes, prescreve o artigo 134 da Lei nº 

9.503/1997: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação....” 

Em análise do dispositivo, conclui-se que o antigo proprietário só se exime 
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da responsabilidade sobre o veículo após a comunicação da venda do 

bem junto ao órgão de trânsito. Ainda, vale transcrever o que dispõe o § 

1º do art. 123 da mesma lei: “Art. 123. [...] § 1º No caso de transferência 

de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Assim, a obrigação de fazer a transferência de 

veículo, por expressa previsão legal, é do novo proprietário, que deve 

antes pagar as respectivas taxas e submeter o veículo à vistoria, não 

podendo jamais tal obrigação ser imputada ao DETRAN/MT, sob pena de 

incidir em ilegalidade, de forma que, o pedido consubstancia-se em uma 

relação contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível 

comum. Da análise do contexto probatório, restou patente a alienação da 

motocicleta Honda CG 150 FAN, cor vermelha, placa NUG 4266, CHASSI 

9C2KC1680CR400272, sendo possível reconhecer-se que o requerente 

não é mais a proprietário, afastando sua responsabilidade pelos débitos 

posteriores a data de 28/08/2018. Além do que, o cotejo dos autos revela 

que o José Rodrigo Lino de Lima, deixou transcorrer in albis o prazo de 

defesa, de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos 

fatos articulados na petição inicial. A par disso, de acordo com o artigo 6º 

da Lei 9.099/95, que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” E, como o veículo continua em 

circulação, há de se adotar medidas que viabilizem sua regularização na 

forma preceituada pelo CTB. Ademais, deve-se proteger o interesse 

público de se manter a integridade das informações do banco de dados do 

DETRAN/MT sobre a propriedade dos veículos automotores, bem como a 

respectiva responsabilidade decorrente do exercício do direito de 

propriedade nas esferas civil, administrativa e penal. Ou seja, o Juízo não 

pode coadunar com a situação ilegal dos veículos circularem em território 

nacional de forma irregular, sem que se identifiquem seus proprietários de 

fato, haja vista que a ausência de regularização representa risco à 

coletividade. Diante do exposto, confirmo a liminar e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para 

DECLARAR que o requerente JOSÉ RODRIGO LINO DE LIMA não é o 

proprietário da motocicleta Honda CG 150 FAN, cor vermelha, placa NUG 

4266, CHASSI 9C2KC1680CR400272, mantendo-se em seu nome a 

responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo até a data de 

28/08/2018, e DETERMINA-SE, no exercício do poder geral de cautela 

judicial, que o DETRAN/MT insira no sistema restrição de circulação ao 

referido veículo. Por fim, o faço com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar ao pagamento de custas e 

despesas processuais assim como honorários advocatícios em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 251237 Nr: 18938-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhony Leal Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado JHONY LEAL BORGES e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO.Publique-se. Intime-se.Com relação ao 

veículo apreendido, cumpra-se as determinações exaradas na Ordem de 

Serviço nº 004/2019 – GABRZS .No tocante aos bens apreendidos à fl. 21 

e encaminhados à diretoria deste Fórum à fl. 47, determino que sejam 

devolvidos ao acusado o Tablet e os dois aparelhos celulares. Quanto à 

balança de precisão e à arma artesanal, determino que sejam destruídas. 

Em tempo, em relação à quantia de R$ 12,00 (doze reais) a qual foi 

depositada, em juízo, à fl. 22, determino a intimação do acusado, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, compareça em Juízo para informar os dados 

bancários para a restituição do valor. No mais, caso não haja 

manifestação do interessado informando os dados bancários para 

levantamento do valor depositado nos autos, determino sua doação ao 

Conselho da Comunidade.Outrossim, determino a destruição das drogas 

apreendidas.Consigno que, quanto a eventuais bens apreendidos na fase 

inquisitorial, referentes aos quais não conste informação de devolução ao 

proprietário ou encaminhamento/recebimento do bem ao arquivo deste 

fórum, deverão ser reclamados perante a Autoridade Policial, 

considerando a presunção de que o bem se encontra sob sua 

custódia.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos em seguida. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238380 Nr: 11000-47.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER RADAEL DOS SANTOS, ELVIS ALVES 

DIONÍSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PAULO ROBERTO RONDON SILVA - OAB:MT nº 19.519-0

 Intimação da defesa dos Réus de que foi expedida carta precatória à 

Comarca de Itaúba-MT para interrogatório de Elvis Alves Dionísio.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 275654 Nr: 13503-07.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADERSON HENRIQUE FARIAS, CLEITON DE 

SOUZA ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Em acolhimento ao pleito da Defesa, considerando que à época da 

expedição do mandado de prisão do acusado Cleiton de Souza Antonio, o 

Banco Nacional de Mandado de Prisão não era na forma como se encontra 

atualmente, tendo sido alimentado outros sistemas com a informação, 

conforme ofício nº 3339/2016 (fl. 108), comunique-se a baixa da ordem 

constritiva em comento à todos os órgãos constantes como destinatário 

no mencionado ofício, a fim de evitar o constrangimento de nova prisão 

indevida do citado réu.

Registre-se no ofício que, conforme orientação do CNJ, atualmente o único 

banco de dados a ser consultado a respeito de prisões em abertas deve 

ser o BNMP, visando evitar inconsistências futuras como a que ocorreu 

nos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 332790 Nr: 11301-86.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBICLER ADRIANO SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERLEN CAETANO MORO - 

OAB:OAB/MT 20.033, SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT3.524-B

 Ação Penal – Código Apolo 332790

Vistos.

Diante da necessidade de deslocamento desta Magistrada para participar 

de curso de atualização, já deferido pela Presidência do egrégio Tribunal 
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de Justiça, redesigno o ato anteriormente aprazado para dia 01 de abril de 

2020, às 16 horas.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 68.

Sinop, 07 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 216092 Nr: 15729-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BANDELOW DE LIMA, LUIZ DE 

OLIVEIRA BARROS, ANA CELIA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS, NATHALIA MILANDA NUNES, JUVENIL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 “Defiro o pedido formulado pelo advogado Reginaldo Monteiro, para 

juntada do referido documento, bem como o prazo para juntada de 

substabelecimento.Considerando que Carlos Eduardo dos Santos, 

devidamente citado em 12.7.2019 (fls. 285/288 - ‘Rua 010 ou 01, nº 308, 

Bairro União, Cidade de Matupá/MT’ - sic), mudou de residência e não 

comunicou o novo endereço ao juízo, defiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público e, com fundamento no art. 367, in fine, do CPP, decreto a 

revelia de Carlos Eduardo dos Santos e determino o prosseguimento do 

processo sem a presença do referido acusado.Doravante, designo 

audiência para 17.3.2020 (terça-feira), às 13:45 horas, em continuidade 

da à instrução e julgamento, com a finalidade de inquirir as ausentes, 

Antônio Carlos Leite e Fernando Lemes Werk, nos termos do art. 411, § 

7º, do CPP, e também as testemunhas arroladas pela defesa (Obadios 

Dourado dos Santos, Denys Santana da Silva, Francisco Toninato, Ivelise 

Ramalho Bandelow, John Lincoln Santos Teixeira, Evandro Mairesse, 

Kellyn Cris de Oliveira Camargo, Naionara Vieira da Silva, Antônio Marcos 

Leite e Lucimara Alves de Milanda) e, ao fim, interrogar os acusados 

(Danilo Bandelow de Lima, Ana Celia Costa, Juvenil Soares, Nathalia 

Milanda Nunes, Luiz de Oliveira Barros e Carlos Eduardo dos 

Santos).Intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o disposto 

nos artigos 221, § 3º, 351 e 370, § 4º, do CPP c.c. 661, II, 980, §§ 1º e 4º, 

e 1.686, III, todos da CNGCGJ/MT, (...).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339433 Nr: 15692-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES SOARES LIMA DA SOLIDADE, 

PEDRO SOUSA AGUIAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 

21.794/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO SOUSA AGUIAR FILHO, Cpf: 

99807998115, Rg: 658.967, Filiação: Maria Raimunda Aguiar e Pedro 

Sousa Aguiar, data de nascimento: 23/08/1989, brasileiro(a), natural de 

Sampaio-TO, convivente, garçom, pedreiro autonomo, Telefone 

66-99644-6801. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o réu PEDRO SOUSA AGUIAR FILHO, acima 

qualificado, para no prazo de 05 dias, comparecer nesta Secretaria da 4ª 

Vara Criminal, munido de documentos pessoais, a fim de informar os 

dados bancários para a restituição do valor apreendido (R$ 837,00), bem 

como para indicar e retirar os objetos que lhe pertencem, mediante 

comprovação de propriedade.

Despacho/Decisão: Determino a restituição dos bens e valores constantes 

do Termo de Apreensão (fls. 33/34), com exceção, obviamente, das 

drogas e da arma de fogo e munições. Considerando que não há, no 

Boletim de Ocorrência (fls. 11/12), tampouco no termo de apreensão (f. 

33) discriminação acerca dos respectivos proprietários dos aparelhos 

celulares, do boné da marca Nike de cor vermelha e da TV Samsung, 32 

polegadas, determino a intimação pessoal dos réus Pedro Sousa Aguiar 

Filho, de Rafael dos Santos Neves e, por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, de terceiros interessados, notadamente eventuais sucessores do 

réu Charles Soares Lima da Solidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovarem a propriedade e retirarem os bens que lhes pertencem, com 

exceção do boné de marca Nike de cor vermelha, que deve ser restituído 

independentemente de comprovação da propriedade, desde que não haja 

controvérsia acerca da propriedade do bem. Sem prejuízo da intimação 

das advogadas do réu Charles Soares Lima da Solidade, pela imprensa 

oficial, no mesmo edital acima citado, deve constar intimação de eventuais 

sucessores do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem conta 

bancária para levantamento dos valores apreendidos na posse dele (R$ 

416,00). O valor de R$ 837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) deve ser 

levantado em favor do réu Pedro Souza Aguiar Filho, cabendo a ele indicar 

conta bancária para levantamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

havendo manifestação dos réus no prazo assinalado ou não comprovada 

a propriedade dos bens (celulares e televisor), determino sejam doados ao 

Conselho da Comunidade de Sinop/MT, mediante termo. Publique-se e 

intimem-se. 3/12/2019. Mario Augusto Machado. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 27 de fevereiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216092 Nr: 15729-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BANDELOW DE LIMA, LUIZ DE 

OLIVEIRA BARROS, ANA CELIA COSTA, CARLOS EDUARDO DOS 

SANTOS, NATHALIA MILANDA NUNES, JUVENIL SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, consideradno que a ré ANA CÉLIA COSTA constituiu 

advogado fls. 203/205, bem como a testemunha de defesa Naionara Vieira 

da Silva, arrolada à fl. 204, não foi localizada pelo Oficial de Justiça (fl. 425 

verso ), INTIMO o (os) advogado(os) da ré MARCELO HUCK JUNIOR, 

OAB/MT 17.976, para, no prazo legal, apresentar endereço atualizado da 

testemunha, a fim de possibilitar a intimação em tempo hábil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 363120 Nr: 12204-87.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA ALCÂNTARA, THALISSON CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Forte nessas razões, conheço, em parte, dos Embargos de declaração e, 

no mérito, lhes dou parcial provimento, a fim de sanar a omissão contida 

na sentença e reconhecer em favor da condenada a atenuante da 

confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da 

reincidência.Assim, fixada a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa, mantida neste patamar na segunda fase, 

face à compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, na 

terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena no patamar já fixado 

na sentença (1/6), devendo consolidar-se, portanto, em 05 (cinco) anos e 

10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, 

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 
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dos fatos.No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos e 

determino, preclusa a via recursal e certificado o trânsito em julgado, o 

seu integral cumprimento.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 27 de 

fevereiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2020/VEIJ

Disciplina providências para revisão e aprimoramento do acompanhamento 

da execução das medidas socioeducativas em meio aberto.

O MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Sinop/MT, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 12.594/2012 – SINASE, 

especialmente os princípios regentes da execução das medidas 

socioeducativas previstas no art. 35 daquele diploma normativo;

CONSIDERANDO que o rigoroso controle da tramitação dos processos de 

execução de medidas socioeducativas em meio aberto possibilita a pronta 

intervenção em caso de descumprimento da medida, o que essencial para 

o cumprimento da finalidade socioeducativa;

CONSIDERANDO que o art. 42 da Lei n. 12.594/2012 – SINASE prevê que 

as medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de 

internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, 

disposição que, na linha das considerações anteriores, pode 

perfeitamente ser estendida à prestação de serviços à comunidade;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a realização de audiência de reavaliação em todos os 

processos executivos de medida socioeducativa em meio aberto, no 

período de 11 a 15 de maio de 2020, a partir das 13h.

Parágrafo único. A audiência de reavaliação terá por finalidade qualquer 

providência atinente ao processo executivo, tal como orientação, 

advertência, justificação, modificação ou extinção da medida 

socioeducativa etc.

Art. 2º. Deverá ser requisitado ao CREAS relatório individual de 

cumprimento da medida socioeducativa, nos termos do art. 42, §1º, da Lei 

n. 12.594/2012, a ser entregue até o dia 30 de abril de 2020.

Art. 3º. Em prol da maior efetividade dos atos e da integração da rede de 

proteção, um representante do CREAS e 02 (dois) Agentes da Infância e 

Juventude deverão acompanhar a realização de todas as audiências.

Art. 4º. Conforme acordado em prol da celeridade processual, fica 

dispensada a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para 

as audiências realizadas com base nesta Ordem de Serviço, devendo ser 

providenciada apenas a intimação dos advogados eventualmente 

constituídos.

Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico e na Secretaria da Vara 

Especializada da Infância e Juventude, com remessa de cópia ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública, à 6ª Subseção da OAB, ao 

CREAS, aos Agentes da Infância e Juventude da Comarca de Sinop e à 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Sinop/MT, 02 de março de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312068 Nr: 15817-86.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EMB, YMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MRMC, ABB, CRDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - 

OAB:OAB/MT 23.191/O

 Intimem-se a Defensoria Pública e o D. Patrono do requerido acerca do 

teor do estudo técnico acostado às fls. 218-220, oportunizando-se a vista 

dos autos, conforme deliberado à fl. 217. Após, renove-se a conclusão.

Comarca de Várzea Grande

Comarca de Várzea Grande

Portaria

PORTARIA N. 43/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício n. 11/GAB/2019 de 21.2.2020, subscrito 

pela MM.ª Juíza de Direito do JECRIM – Juizado Especial Criminal, Dr.ª Amini 

Haddad Campos;

 Considerando o que disposto na Portaria n. 682/2016/PRES, de 2.12.2016, 

sobre a documentação necessária ao procedimento nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora MARCELLA BARRADAS , para exercer as 

funções de Assessora de Gabinete I do Juízo do JECRIM – Juizado 

Especial Criminal com efeitos a partir da data da assinatura do termo de 

posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 45/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando que a servidora Elcy Furquim Rosa, matrícula 9323, Técnica 

Judiciária, designada Gestora Geral de Entrância Especial 2 da Comarca 

de Várzea Grande da Comarca de Várzea Grande, usufruirá férias de 18 

a 27 de maio de 2020, referente ao exercício de 2020.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA, Técnico 

Judiciário, matrícula 8672, para exercer a função Gestor Geral de 

Entrância Especial 2 da Comarca de Várzea Grande, de 18 a 27 de maio 

de 2020.

Várzea Grande, 26 de fevereiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 41/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando que a servidora Jussara da Silva Cezer Titon, matrícula 

4782, Técnica Judiciária designada Gestora Judiciária, na 2ª Vara Cível, 

estará afastada para tratamento de saúde de 7 de fevereiro a 6 de maio 

de 2020, em conformidade com o atestado médico;

 Considerando o expediente CIA n. 0707850-80.2020.

 RESOLVE

Art. 1º - RETIFICAR EM PARTE a Portaria n. 37/2020/RH, de 11.2.2020, que 

designou servidora BARTYRA ROSSANA MIYGAWA, Técnica Judiciária, 

matrícula n. 7784, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta 

na 2ª Vara Cível, de 7 de fevereiro a 5 de maio de 2020, para constar 

ONDE SE LÊ: de 7 de fevereiro a 5 de maio de 2020, LEIA-SE: de 7 de 

fevereiro a 6 de maio de 2020,

Várzea Grande, 20 de fevereiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 47/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o que disposto na Portaria nº 682/2016/PRES, de 2.12.2016, 

sobre a documentação necessária ao procedimento nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências;

 Considerando o teor do e-mail enviado em 27.2.2020 pelo Exmo. Sr. Dr. 

Moacir Rogério Tortato, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal;

 Considerando a decisão exarada no expediente CIA n. 0705137-35.2020.

 RESOLVE:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 463 de 545



 Art. 1º - DESIGNAR o servidor ALESSANDRO DE ARAÚJO NOVAIS 

PIMENTA , Técnico Judiciário, matrícula 8162, para exercer as funções de 

Assessor de Gabinete I PDA-CNE VII, do Juízo da 3ª Vara Criminal, com 

efeitos a partir da publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 2 de março de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 46/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício n.11/GAB/2020 de 21.2.2020, subscrito pela 

MM.ª Juíza de Direito do JECRIM – Juizado Especial Criminal, Dr.ª Amini 

Haddad Campos;

 Considerando o que disposto na Portaria n. 682/2016/PRES, de 2.12.2016, 

sobre a documentação necessária ao procedimento nomeação, 

designação e desligamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora MARIANA CARVALHO VICTOR COELHO , 

para exercer as funções de Assessora de Gabinete II do Juízo do JECRIM 

– Juizado Especial Criminal com efeitos a partir da data da assinatura do 

termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 2 de março de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N. 44/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando que a servidora Monica Palma de Almeida Lopes, matrícula 

37256, Analista Judiciária, designada Gestora Administrativa III da Central 

de Administração, usufruirá férias de 9 a 18 de março de 2020, referente 

ao exercício de 2019.

 RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR o servidor EDSON RODRIGUES DA SILVA, Auxiliar 

Judiciário, matrícula 5783, para exercer a função Gestor Administrativo III 

da Central de Administração, de 9 a 18 de março de 2020.

Várzea Grande, 2 de março de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 1/2020-DF

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 NOMEAR a Sra. DAYENE ENDRIELLE LISBOA PASINI, brasileira, casada, 

portador do RG n. 19881614 SSP-MT e CPF n.031.252.761-60, para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, 

do Gabinete da Vara Única desta Comarca, a partir da Assinatura do 

Termo de Posse e Exercício que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta..

Apiacás/MT, 02 de Março de 2020.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Processo n. º 20769-26.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 300129

INTIMAÇÃO DA DRA. PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA, OAB/MT Nº 

26.401, para que tome ciência que o processo n. º 

20769-26.2012.8.11.0002 – CÓDIGO 300129, da Segunda Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, arquivado na caixa 695, 

encontra-se disponível na Central de Arquivos de Processos, para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de novo arquivamento, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolada.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1018266-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. G. A. (REQUERENTE)

A. J. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LELINETTH FERREIRA GOMES 

Florêncio e ADEMIR JOSÉ Florêncio devidamente qualificados nos autos 

ingressaram com pedido de Divórcio Consensual. Alegam que não tiveram 

filhos e há um bem a partilhar. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e decido. Da análise dos autos, a ação 

merece ser julgada procedente, em razão de que a pretensão das partes 

é juridicamente admissível e preserva os interesses de todos os 

envolvidos. Desnecessária a realização de audiência de justificação da 

separação de fato, pois com o advento da EC nº 66/2010, a decretação do 

divórcio não mais exige a separação judicial, passando a permitir o 

divórcio direto sem causa e prazos, conferindo nova redação ao art. 

226,§ 6º, da Constituição Federal, que passou a dispor: Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Pelos entendimentos 

acima esposados, importante ressaltar que desnecessária a comprovação 

do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer 

causas para consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, pela presença 

dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos consta, acolho o 

pedido inicial formulado por LELINETTH FERREIRA GOMES Florêncio e 

ADEMIR JOSÉ Florêncio. Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham, 

julgo procedente o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na 

forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 

da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal E ART. 487, i, 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Homologo o acordo celebrado 

entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos 

expendidos na inicial.. Isento as partes do pagamento de custas e 

emolumentos judiciais, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos 

termos da Lei 1.060/50. A cônjuge varoa voltará a usar seu nome de 

solteira, qual seja LELINETTH FERREIRA GOMES. Transitada em julgado, 

expeça-se o competente mandado de averbação e/ou inscrição ao 

Cartório de Registro Civil competente. Depois de cumpridas as 

determinações e feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017082-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. D. G. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Sobreveio pedido de 

desistência id. 29227544. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tendo em vista a petição da parte requerente manifestando-se 

pela desistência da ação, por não ter mais interesse em dar continuidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 464 de 545



ao processo, não resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII c/c art. 200, § único ambos do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002291-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA DIVINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCILENE DA SILVA CRUZ OAB - MT26547/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1002291-06.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 80.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Reconhecimento / 

Dissolução]; Certifico que, diante da contestação apresentada, intimo a 

parte autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020 SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 497675 Nr: 12530-57.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSDN, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, JOSÉ 

WILZEM MACOTA - OAB:7481-B, VIVIAN DE OLIVEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 18447-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- A prestação jurisdicional se encerrou com a prolação da sentença.

II- Se as partes entenderem necessário, deverão ajuizar ação específica 

para tratar sobre a guarda e direito de visitas, eis que tais matérias não 

foram homologadas.

III- Cientifique-se o MP.

IV- Intimem-se.

V- Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103146 Nr: 12028-07.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP-rPsmMP, ABCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - 

OAB:, RAPHAELLE CASTRILLO GAHYVA - OAB:10930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRÍCIA ELIAS - 

OAB:8.231-OAB/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264-MT

 Certifico que o Advogado DINEY LEITE COSTA retirou o processo em 

CARGA RÁPIDA NO DIA 20/02/2020, e deveria devolvê-lo no mesmo dia, 

no final do expediente, contudo não o devolveu até a presente data.

Pelo exposto procedo a INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DINEY LEITE COSTA 

PARA DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM 

DO PRAZO LEGAL, EM 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222277 Nr: 2507-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODOLFO DE CARVALHO 

- OAB:18946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21352/O, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264-MT

 Certifico que o Advogado DINEY LEITE COSTA retirou o processo em 

CARGA RÁPIDA NO DIA 20/02/2020, e deveria devolvê-lo no mesmo dia, 

no final do expediente, contudo não o devolveu até a presente data.

Pelo exposto procedo a INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DINEY LEITE COSTA 

PARA DEVOLVER O PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CARGA ALÉM 

DO PRAZO LEGAL, EM 24 HORAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À 

VISTA FORA DE CARTÓRIO, MULTA CORRESPONDENTE À METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO E COMUNICAÇÃO À SEÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL PARA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. (CNGC, Seção 10 - Art. 431 e seguintes)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235916 Nr: 15751-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, JACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBM(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:MT 10.016, ROGERIO BARÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10016

 Certifico que, para expedição dos mandados de avaliação (no, caso três, 

pois são três setores diferentes) é necessário recolhimento das guias 

para diligências do Sr. Oficial de Justiça, tendo em vista que os autos não 

correm sob o patrocínio da Assistência Judiciária Gratuita. Sendo assim, 

intimo a inventariante para juntar aos autos as guias, devidamente 

recolhidas no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388174 Nr: 4191-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, FDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953/MT, Lidiane Lemes de Campos - OAB:25569/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418420 Nr: 21211-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTFR, MFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FAUSB - OAB:

 VISTOS etc.

 Retornem ao curador especial para assinatura (fls. 59 – assinado apenas 
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pela estagiária).

Intime-se a parte exequente, via Defensoria Pública, para informar acerca 

do valor atualizado do débito alimentar, bem como requerer o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 272243 Nr: 13847-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJ, ORJ, PJLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, 

tendo em vista a inexistência dos requisitos aptos a ensejar sua oposição 

e MANTENHO a decisão de fls. 207, por seus próprios 

fundamentos.Considerando que as intimações de Lucas Iago Souza 

restaram infrutíferas (fls. 220 e 222) e que a pessoa mencionada pela 

curatelada Olga – Deivison Ribeiro Primo -, trabalha no fórum, determino a 

intimação do mesmo para informar nos autos, no prazo de 05 dias, à que 

título recebera o valor de R$ 10.000,00, da curatelada ou de sua filha.O 

intimando deve informar nos autos, no mesmo prazo, o endereço de Lucas 

Iago Souza.Cumpra-se, servindo a cópia de mandado.Várzea Grande/MT, 

28 de Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398186 Nr: 10368-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAEN, LEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O, LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - OAB:17.992-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198, HEMERSON CEZAR DESCEZINSK - 

OAB:116988 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 10368-60.2015.811.0002, 

Protocolo 398186, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388054 Nr: 4131-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA, 

LETÍCYA JULIANA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIZETE SANTOS 

FRANÇA GOMES, para devolução dos autos nº 4131-10.2015.811.0002, 

Protocolo 388054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005197-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. P. (REQUERIDO)

M. P. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n.1005197-66.2019 - PJE AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, 

Acolho a emenda à inicial ID. 21596313. Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária a ser aberta em nome da genitora dos autores. Para tanto, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que seja aberta conta corrente. 

Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as partes a fim de que 

compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 23/4/2020, às 15 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005197-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))
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A. D. P. (REQUERIDO)

M. P. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n.1005197-66.2019 - PJE AÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, 

Acolho a emenda à inicial ID. 21596313. Processe-se em segredo de 

justiça. Recebo os autos nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei 5478/68. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. Face aos elementos de que disponho e ainda 

por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do requerido, 

arbitro alimentos provisórios, com base no artigo 4º da Lei 5478/68, no 

valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pagos até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, depositados em conta 

bancária a ser aberta em nome da genitora dos autores. Para tanto, 

expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que seja aberta conta corrente. 

Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do Artigo 693 do 

Código de Processo Civil, mantenho o rito do processamento pela Lei 

5.478/68. Cite-se o requerido e intimem-se as partes a fim de que 
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compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que 

designo para o dia 23/4/2020, às 15 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012437-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VICNA RODRIGUES DE SOUZA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MARQUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012437-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA VICNA RODRIGUES 

DE SOUZA MARQUES REQUERIDO: JOSE ANTONIO MARQUES Vistos 

etc... Homologo o pedido de desistência efetuado pela parte autora, 

julgando extinto o processo com fundamento no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil. Revogo a decisão de id 24326805. Dou a presente por 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Sem custas. 

Transitada em julgado, arquivem-se. R Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000164-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CARDOZO TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR JUNIOR RIBEIRO CARDOZO (REQUERIDO)

EDILAINE RIBEIRO CARDOZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAN MARIA DA SILVA TAVARES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

AMELICE MARIA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO PJE – 1000164-66.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS REQUERENTE: EDIMAR CARDOZO 

TAVARES. REQUERIDOS: EDILAINE RIBEIRO DA SILVA e EDIMAR JUNIOR 

ROBEIRO CARDOZO. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS ajuizada por EDIMAR CARDOZO TAVARES, em face de seus 

filhos EDILAINE RIBEIRO DA SILVA e EDIMAR JUNIOR ROBEIRO 

CARDOZO, conforme os fatos narrados na exordial (ID. ). A inicial foi 

recebida (ID. 4704395). Em face do rito especial (Lei de Alimentos), foi 

designada Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento em que 

estavam presentes apenas os representantes legais das partes, ante a 

ausência de suas intimações (ID. 22834715), sendo postulado pela 

patrona dos requeridos o declínio da competência, em razão dos 

alimentados residirem na Comarca de Rio Branco/MT. É o breve relato. 

DECIDO. A competência para processar e julgar ações que versam sobre 

alimentos é do juízo da comarca na qual reside a parte alimentada. Uma 

vez que a parte a requerida da Ação de Exoneração de Alimentos 

(alimentados), residem na Comarca de Rio Branco – MT, o foro para 

análise e processamento do presente pedido de exoneração é aquele, nos 

termos do disposto no artigo 53, II, do Código de Processo Civil, que assim 

preceitua: “Art. 53. É competente o foro: (...) II - de domicílio ou residência 

do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos; ” Nesse sentido, 

o egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem firmado jurisprudência, senão 

vejamos: "(...) A jurisprudência dessa Corte Superior se consolidou no 

sentido de que deve prevalecer o foro do alimentando e de seu 

representante legal, nos termos do que dispunha o art. 100, II, do CPC/73, 

atual art. 53, II, do NCPC, como o competente tanto para a ação de 

alimentos como para aquelas que lhe sucedem ou lhe sejam conexas. 

Ademais, a interpretação das normas relativas à competência, quando 

tratar-se de alimentos deve ser a mais favorável aos alimentandos. Assim, 

ainda que atingida a maioridade, deve prevalecer o entendimento de que é 

competente o foro do seu domicílio para a propositura da ação de 

exoneração de alimentos. (...) Frise-se que esta Corte Superior tem 

entendido nesse sentido mesmo nos casos em que a parte passiva da 

demanda exoneratória tenha atingido a maioridade. Confira-se, assim, a 

seguinte decisão monocrática: STJ, CC n. 155093/RJ, Relator Ministro 

MARCO BUZZI, Publicada em 2/3/2018". - (STJ, CC n. 157084/PA, Relator 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicada em 4//5/2018); Pelo 

exposto, nos termos da legislação de regência, e, em consonância com a 

jurisprudência pátria, declino da competência ao Juízo da Comarca de Rio 

Branco - MT, para o processamento e julgamento da presente lide. Assim, 

remetam-se os autos para redistribuição àquele Juízo com as homenagens 

de estilo. Procedam-se as baixas e anotações de praxe. Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013192-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA DA COSTA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE SOARES COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013192-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GIZELIA DA COSTA SOUSA 

COSTA REQUERIDO: DIONE SOARES COSTA Vistos, etc. A requerente 

supra, qualificada na inicial, juntando a competente documentação, 

ingressou com o presente pedido. Tentada a conciliação, resultou 

frutífera. É o relatório. Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes 

os requisitos previstos na lei n º 6.515/77, regulares as cláusulas da 

avença, bem como nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, restando os requerentes consensualmente divorciados. Isento de 

custas. Transitada em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se 

fizerem necessários para averbação junto aos ofícios competentes, 

devendo constar que a cônjuge varoa voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja GIZELIA DA COSTA SOUSA. Publicada em audiência, saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. R Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004129-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. V. S. (HERDEIRO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))
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H. K. D. C. S. (HERDEIRO)

I. S. G. (HERDEIRO)

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO(A))

H. C. D. C. S. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004129-81.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada ao presente feito, 

verifica-se a ausência das certidões negativas da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, com as Fazendas Pública Municipal, Federal e Estadual, 

sendo esta última expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, não 

prestando para tal fim a certidão eletrônica referente ao ICMS/IPVA para 

fins gerais, visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o cumprimento de 

obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja 

informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ (finalidade 

inventário), o comprovante de recolhimento ou, sendo o caso, a isenção 

do ITCD, bem como as certidões de inteiro teor e ônus atualizadas dos 

imóveis devidamente registradas em nome do extinto. Postergo a análise 

do pedido de ID. 25142299 (audiência de instrução) após juntada dos 

documentos supracitados. Assim, intime-se o requerente para que no 

prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, junte-se aos autos 

toda documentação acima citada. Cumprida as determinações, dê-se 

vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004129-81.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada ao presente feito, 

verifica-se a ausência das certidões negativas da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, com as Fazendas Pública Municipal, Federal e Estadual, 

sendo esta última expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, não 

prestando para tal fim a certidão eletrônica referente ao ICMS/IPVA para 

fins gerais, visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o cumprimento de 

obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja 

informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ (finalidade 

inventário), o comprovante de recolhimento ou, sendo o caso, a isenção 

do ITCD, bem como as certidões de inteiro teor e ônus atualizadas dos 

imóveis devidamente registradas em nome do extinto. Postergo a análise 

do pedido de ID. 25142299 (audiência de instrução) após juntada dos 

documentos supracitados. Assim, intime-se o requerente para que no 

prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, junte-se aos autos 

toda documentação acima citada. Cumprida as determinações, dê-se 

vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L
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H. K. D. C. S. (HERDEIRO)

I. S. G. (HERDEIRO)

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO(A))

H. C. D. C. S. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004129-81.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada ao presente feito, 

verifica-se a ausência das certidões negativas da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, com as Fazendas Pública Municipal, Federal e Estadual, 

sendo esta última expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, não 

prestando para tal fim a certidão eletrônica referente ao ICMS/IPVA para 

fins gerais, visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o cumprimento de 

obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja 

informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ (finalidade 

inventário), o comprovante de recolhimento ou, sendo o caso, a isenção 

do ITCD, bem como as certidões de inteiro teor e ônus atualizadas dos 

imóveis devidamente registradas em nome do extinto. Postergo a análise 

do pedido de ID. 25142299 (audiência de instrução) após juntada dos 

documentos supracitados. Assim, intime-se o requerente para que no 

prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, junte-se aos autos 

toda documentação acima citada. Cumprida as determinações, dê-se 

vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004129-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. V. S. (HERDEIRO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

H. K. D. C. S. (HERDEIRO)

I. S. G. (HERDEIRO)

NELIO KNIHS OAB - MT15242/O-O (ADVOGADO(A))

H. C. D. C. S. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1004129-81.2019 – PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO. 

Vistos. Da análise da documentação acostada ao presente feito, 
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verifica-se a ausência das certidões negativas da Central de Testamento, 

referente ao IPVA, com as Fazendas Pública Municipal, Federal e Estadual, 

sendo esta última expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, não 

prestando para tal fim a certidão eletrônica referente ao ICMS/IPVA para 

fins gerais, visto que não alcança débitos fiscais já encaminhados para 

inscrição em Dívida Ativa, de competência da PGE, nem o cumprimento de 

obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja 

informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ (finalidade 

inventário), o comprovante de recolhimento ou, sendo o caso, a isenção 

do ITCD, bem como as certidões de inteiro teor e ônus atualizadas dos 

imóveis devidamente registradas em nome do extinto. Postergo a análise 

do pedido de ID. 25142299 (audiência de instrução) após juntada dos 

documentos supracitados. Assim, intime-se o requerente para que no 

prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta) dias, junte-se aos autos 

toda documentação acima citada. Cumprida as determinações, dê-se 

vistas à Procuradoria Geral do Estado. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006585-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILDA MARIA PACHECO DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1006585-04.2019 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS. Vistos, Considerando-se 

que no Termo de Acordo acostado aos autos (ID. 27870915) não consta 

assinatura da patrona do requerente (RUBENS ALVES DE ABREU), 

intimem-se para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se. Após, 

determino que a Secretaria dessa Especializada cumpra determinação do 

ID. 26954077, encaminhar os autos ao Ministério Público. Às providências. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010759-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. A. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA Vistos, 

Recebo os autos no estado em que se encontram. Intime-se a parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias (Artigo 319, II do Código de 

Processo Civil), emende a inicial juntando aos autos cópia do termo de 

guarda unilateral, sob pena de indeferimento do pedido. Às providencias. 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000565-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLANDINA GONCALVES DUARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1000565-94.2019 – PJE ARROLAMENTO. Vistos. 

Compulsando os autos verifica-se que na certidão de óbito da extinta, na 

inicial e demais certidões negativas, constam seu nome como “BLANDINA” 

(ID. 17554824, 17554830, 17554833 e 17555182); porém na escritura de 

Cessão de Direitos Hereditários e na certidão do imóvel, constam 

“BRANDINA” (ID. 17833376), ante a divergência constante nos 

documentos, deverá ser juntado aos autos documentos que comprovem 

qual o nome correto da falecida, bem como certidão de inteiro teor e ônus 

do imóvel atualizada. Intime-se o inventariante, na pessoa de seu patrono, 

via DJE, para que junte aos autos a certidão negativa de débitos com a 

Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cuiabá-MT, em nome da 

falecida. Deverá, ainda, trazer cópias legíveis e completas dos 

documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Casamento/Divórcio e 

Nascimento) de todos os herdeiros filhos e netos. Assim, concedo prazo 

de 30 (trinta) dias para o cumprimento das determinações pendentes. 

Cumprida as determinações acima, dê-se vistas ao Ministério Público, 

conforme determinado no ID. 17874188, parágrafo terceiro. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004397-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. A. (REU)

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 

DESPACHO PROCESSO N. 1004397-43.2016.8.11.0002. AÇÃO DE 

ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. 

REQUERENTES: A.F.S.A. e A.H.S.A., representados por sua genitora 

ROSANGELA SANTANA DE FARIA. REQUERIDO: JUSINEY MARCOS DE 

ALMEIDA. Vistos. Recebo os autos no estado em que se encontram. Em 

face do pedido de extinção do feito nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil, formulado pelo Requerido (ID. 27534864), intimem-se os 

requerentes (A.F.S.A. e A.H.S.A., representados por sua genitora 

ROSANGELA SANTANA DE FARIA), para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca do pleito. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006945-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. (REU)

D. A. O. (REU)

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 

DESPACHO AUTOS n. 1006945-07.2017 – PJE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL e 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Vistos. Consoante informação 

constante na certidão ID. 27865707, intime-se a parte autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos e dê andamento ao feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, § 1º, Código de Processo Civil). Após, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009740-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))
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VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO 1009740-49.2018.8.11.0002. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CUMULADO COM ALIMENTOS. REQUERENTE: ROSEMEIRE DE LIMA 

SOUZA. REQUERIDOS: EDVALDO DA SILVA COSTA. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADO COM ALIMENTOS ajuizada por 

ROSEMEIRE DE LIMA SOUZA em face de EDVALDO DA SILVA COSTA, 

consoante os termos da exordial (ID. 16184463). Extrai-se dos autos, que 

as partes firmaram acordo em audiência de conciliação (ID. 17170912), 

dispondo sobre o Divórcio (não havendo possibilidades de reconciliação 

estando ambos de acordo com o divórcio); alimentos em favor do infante 

BENJAMIM ELI DE LIMA COSTA, nascido em 16/09/2006 (o requerido 

pagará a título de alimentos o valor de 62,89% do salário mínimo vigente a 

serem pagos mediante desconto em folha de pagamento, através de ofício 

ao empregador (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ). 

Acordam ainda as partes que incidirá o desconto de 30% sobre as férias, 

13° salário e verbas rescisórias trabalhistas; Guarda (será 

COMPARTILHADA entre os genitores; a convivência com o genitor será 

exercida em finais de semana alternados, iniciando na sexta as 18:00 

horas,buscando o filho na casa da avó paterna, retornando no domingo as 

18:00 horas, na casa da avó paterna. Consigna-se ainda que o dia do 

natal deste ano o infante passará o dia 24 a noite com a genitora e o dia 

25 com o genitor e assim sucessivamente.) e nome da requerente (a 

cônjuge varoa voltar assinar o nome de solteira, ROSEMEIRE DE LIMA 

SOUZA). Assim sendo, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, b), do 

Código de Processo Civil, o acordo tal qual como firmando na Audiência de 

Conciliação (ID 15293957) e declaro, por consequência, extinto o presente 

feito. Expeçam-se as comunicações pertinentes (3º Serviço Notarial de 

Registro das Pessoas Naturais e à empregadora do Requerido – 

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá – MT). Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

ch

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002519-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDIMAR DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARCELA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARISTELA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1002519-15.2018.8.11.0002. AÇÃO DE INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: CIDIMAR DA COSTA RIBEIRO. Vistos. Considerando o 

pedido formulado no ID. 22784898, defiro a suspensão dos autos pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo e nada requerido, intime-se 

o inventariante (CIDIMAR DA COSTA RIBEIRO), para que no prazo de 05 

(cinco) dias, dê andamento ao presente feito. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1007290-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GAVA SANTOS (REQUERENTE)

HERMES TEODOSIO SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

JEAN CARLOS GAVA SANTOS (REQUERENTE)

JAQUELINE CARLA GAVA SANTOS (REQUERENTE)

ERICA GAVA SANTOS (REQUERENTE)

JOSE CARLOS GAVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES TEODOSIO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1007290-70.2017 - PJE AÇÃO DE INVENTÁRIO na 

forma de ARROLAMENTO. Vistos. Após detida análise dos autos, 

verifica-se que o presente feito não atende aos requisitos preceituados no 

artigo 660 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o requerente, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, adequando ao 

pleito ao referido artigo, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205442 Nr: 1426-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSPrpsmGLS, RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA 

- OAB:23463/O, THAYANE CAMILA FERRREIRA PRADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017255-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE JACKELINE PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1017255-04.2019.8.11.0002 CERTIFICO e dou fé que a contestação 

é tempestiva. Assim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017794-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN BRUNA FAZOLLI SAQUETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))
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FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1017794-67.2019.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018457-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIENE CANAMANT NOBRE DE SOUZA DE MORAES (AUTOR(A))

J. R. N. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1018457-16.2019.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, procedo a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

requerente para, querendo, apresentar impugnação a mencionada 

contestação, no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002247-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002247-89.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JOSÉ DA SILVA em desfavor ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNICA S/A. Informa o devedor à ID. n° 

19793250 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se o credor à ID. n° 25348345 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido 

à ID. n° 25348345, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018803-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. A. S. (REQUERIDO)

T. V. E. T. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1018803-64.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: THATIANA BRAZ JARDINI REQUERIDO: GOL 

TRANSPORTES AEREOS S.A., TVLX VIAGENS E TURISMO S/A Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por THATIANA BRAZ JARDINI MARTINS em desfavor 

de GOL TRANSPORTES AEREOS S/A e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A. 

Em face do que consta sob a Id. nº 26699039, em que a autora requer a 

desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008928-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que os Embargos de Declaração 

foram opostos tempestivamente, impulsiono para a parte autora manifestar 

no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003409-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, intimação as partes para especificação das provas a 

serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003409-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Impulsiono, ainda, intimação as partes para especificação das provas a 

serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003409-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY VIEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão CERTIFICO que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

requerida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1006580-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA (AUTOR(A))

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIA EVARISTO GENARI (REU)

Priscila (REU)

RUBENS GENARI NETO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006580-45.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): A7 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA, ROSA 

IMOVEIS LTDA - ME REU: RUBENS GENARI NETO, EVANIA EVARISTO 

GENARI, PRISCILA 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000142-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000142-42.2016.8.11.0002 Vistos... Determino a intimação 

do réu para dizer se possui interesse no reenvio dos autos ao Centro de 

Solução de Conflitos para nova tentativa de conciliação e perícia médica. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 10 de 

novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a 

PERICIA designada para o dia 13 de junho de 2017, às 13:30 horas (ordem 

de chegada), no Centro Médico, na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 - CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) 11 de maio de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a 

PERICIA designada para o dia 13 de junho de 2017, às 13:30 horas (ordem 

de chegada), no Centro Médico, na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 - CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) 11 de maio de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono para autora apresentar as 

contrarrazões. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020 TANIA 

SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009303-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que os Embargos de Declaração 

foram opostos tempestivamente, impulsiono com intimação a parte 

requerida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 268534 Nr: 2946-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LOURDES METELO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNE FRANGNAN SAID - ME, SEMI 

MOHAMED SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PERES DO PINHO - 

OAB:17896/O

 Processo nº 2646-73/2011 (Cód. 268534)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE proposta por ANTONIA 

LOURDES METELO BARBOSA devidamente qualificada, em desfavor de 

JOHNE GRAGNAN SAID - ME representada por SEMI MOHAMED SAID, 

também qualificados.

Em face do que consta às fls. 76/81, em que as partes comunicam a 

realização de acordo, requerem sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento da obrigação.

Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 do CPC, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande – MT, 12 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 441062 Nr: 7332-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Processo nº 441062

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MATHEUS 

ALENCAR DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, também qualificada.

Em face do que consta às fls. 141/142, em que o credor concorda com o 

valor depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora 

não ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor dO credor, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, tomando-se por base o 

valor atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens 

da distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 19 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316036 Nr: 12389-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Rita de Cássia Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS ANTONIO DE SOUZA 

BRITO - OAB:14941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:MT4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autosd 

do TJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287320 Nr: 6653-15.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CICERO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319379 Nr: 15759-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para o retorno dos autos do 

TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396950 Nr: 9755-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALEX FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389297 Nr: 4900-18.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRO GRANATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DAS G. G. FERREIRA TRANSPORTES - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA 

- OAB:13510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392606 Nr: 6951-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN TIAGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partres sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411751 Nr: 17626-24.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRCILIANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRE PIONA - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435896 Nr: 4574-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002704-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA CATARINA BRUNO (AUTOR(A))

LUIS SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Outros Interessados:

LADO DIREITO: POLICLINICA (CONFINANTES)

LADO ESQUERDO: RUA A (NÃO HÁ CONFINANTE) (CONFINANTES)

FUNDO DO IMÓVEL: SIDNEI NUNES (CONFINANTES)

 

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. 

1002704-82.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

DOMINGA CATARINA BRUNO Endereço: AVENIDA TRINTA E UM DE 

MARÇO, - DE 2877/2878 AO FIM, UNIPARK, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-850 Nome: LUIS SILVA PONTES Endereço: AVENIDA TRINTA E UM 

DE MARÇO, - DE 2877/2878 AO FIM, UNIPARK, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78120-850 POLO PASSIVO: Nome: CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, (LOT UNIPARK), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-830. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS INTERESSADOS E AUSENTES, 

acima qualificado(a), dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Os autores na 

qualidade de legítimos possuidores (DOC. Anexo), pleiteiam neste juízo a 

sentença declaratória de usucapião, nos termos do artigo art. 1.238, 

Parágrafo Único, do Código Civil, uma vez que exercem a posse mansa, 

pacífica, duradora e com “animus domini”, do imóvel urbano situado no 

Loteamento UNIPARK, sendo o seguinte terreno: “LOTE 16, QUADRA 01”, 

com metragem da área de 434,35 m² (quatrocentos e trinta e quatro 

metros e trinta e cinco centímetros quadrados) com registro no 5º Serviço 

Notarial e Registro da Comarca de Cuiabá sob a matrícula nº. 21/01/1983, 

livro 1, 21/01/1983 (DOC. Anexo). DECISÃO: 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. 

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. 1ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE - MT, 2 de março 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte. TPO

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003345-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENEZES (AUTOR(A))

SANGELO MAXIMO MENEZES NAZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA PENTECOSTAL FILADELFIA DE VARZEA GRANDE -MT (REU)

Outros Interessados:

GONÇALO LOURENÇO DAS NEVES (CONFINANTES)

GENARO SANTANA (CONFINANTES)

 

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. 

1003345-70.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: SANGELO 

MAXIMO MENEZES NAZARIO Endereço: RUA MARGARIDA, 17, (LOT 

INDUSTRIAL II) - Quadra 6 - casa 17, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78142-510 Nome: DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENEZES 

Endereço: RUA MARGARIDA, 17, (LOT INDUSTRIAL II) - Quadra 6 casa 17, 

MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78142-510 POLO PASSIVO: Nome: 

IGREJA PENTECOSTAL FILADELFIA DE VARZEA GRANDE -MT Endereço: 

Rua Boa Vista nº 11 - Salão B, 11, (LOT A VERMELHA), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-100 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS INTERESSADOS E AUSENTES, acima qualificado(a), 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: Há 43 (quarenta e três) anos, aproximadamente, isto 

é, desde 04/11/1976 os Requerentes têm a posse, mansa, pacífica e 

ininterrupta, de um imóvel urbano, com área de 206,772 m² (duzentos e 

seis metros e setecentos e setenta e dois milímetros quadrados), 

conforme memorial descritivo anexo. Cumpre dizer, que o Sr. ODENIR 

ALMEIDA NAZÁRIO, pai do Requerente, adquiriu o imóvel da IGREJA 

PENTECOSTAL FILADÉLFIA, que possuía o imóvel usucapiendo desde 

04/11/1976, nos termos da “ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA”, 

em anexo, contrato particular assinado em 09/01/2013 perante o Segundo 

Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), tudo conforme consta na cópia da Escritura Pública retro 

mencionada... DECISÃO: 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. 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, TAIZA PIRES DE OLIVEIRA, 

digitei. 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 2 de março 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. TPO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006344-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO & PINHEIRO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006344-93.2020.8.11.0002. 

EMBARGANTE: CARDOSO & PINHEIRO LTDA EMBARGADO: SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos... A nova lei processual 

permite o parcelamento das taxas e custas 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005290-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

SILVIA CRISTIAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FOLTRAN (REU)

IDELENE MARQUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005290-92.2020.8.11.0002. 

AUTOR: MARCO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA AUTOR(A): SILVIA 

CRISTIAN DA SILVA REU: CARLOS ROBERTO FOLTRAN, IDELENE 

MARQUES DOS SANTOS Vistos... A Constituição Federal assegurou 
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dentre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de 

assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Como bem elencado pela autora, 

existe a possibilidade da simples declaração de que trata o art. 98 do CPC 

para concessão do benefício da gratuidade judiciária. No entanto, incumbe 

ao magistrado decidir, por meio dos documentos apresentados, se o 

litigante tem condições ou não de arcar com as despesas processuais 

sem prejuízo ao seu sustento. Nesse sentido, analisando os autos, 

verifico que além de não constar pedido de justiça gratuita, a parte autora 

não juntou documentos que comprovassem a sua hipossuficiência 

financeira, que a impossibilitasse de recolher as taxas e custas 

processuais. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006731-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JKR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CHRISTYANE SOUZA DE ALMEIDA REZENDE (REQUERIDO)

CRISTOVAO NUNES REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006731-11.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: JKR 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CHRISTYANE SOUZA DE 

ALMEIDA REZENDE, CRISTOVAO NUNES REZENDE Vistos... Cumpra-se 

integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do presente de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011760-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA INDUSTRIA DE FARINHAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011760-76.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): L M VIEIRA & CIA LTDA - ME REU: TALITA INDUSTRIA DE 

FARINHAS LTDA Vistos... É certo que nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC/15 presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira 

declarada por pessoa natural. Contudo, a Constituição da República 

dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos." (art. 5º, LXXIV). Assim, 

confrontando a referida norma processual com o que prescreve a 

Constituição da República, resta evidente que para a obtenção dos 

benefícios da justiça gratuita, compete à parte, não só a apresentação da 

declaração de hipossuficiência financeira, como também a sua 

comprovação, haja vista a presunção relativa da referida declaração. 

Nessa linha, o Novo Código de Processo Civil fez constar expressamente 

em seu art. 99, § 2º, o dever da parte requerente em comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a obtenção dos benefícios da 

justiça gratuita se houver elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido, o 

benefício da justiça gratuita pode ser concedido a parte que comprovar 

sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Sobre o tema entende a 

jurisprudência; “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE – INATIVIDADE DA 

EMPRESA – AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL OU DESEQUILIBRIO 

FINANCEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. ” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, 

DJe 01/08/2012) 2. Conjunto fático-probatório que não demonstra que a 

postulante necessite da gratuidade, apresentando gastos mensais e 

suprimindo informações sobre o balança patrimonial e financeiro da 

empresa. 3. Decisão monocrática mantida. ” (TJMT Nº 0123935- 

41.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 

07/02/2017). Para tanto, concedo prazo de quinze dias, para que a parte 

autora junte aos autos, documentos que comprovem sua hipossuficiência, 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005918-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAINE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005918-81.2020.8.11.0002. 

AUTOR: IZAINE RODRIGUES DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por se tratar de documento 

imprescindível, determino que a parte autora, junte aos autos, extrato de 

consumo de sua UC referente aos últimos 12 meses, devendo juntar 

ainda, documento que comprove a suposta multa aplicada no valor de R$ 

3.179,29 (três mil cento e setenta e nove reais e vinte e nove centavos). 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008810-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA LOPES REGIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE NATASHA CRUZ RONDON (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008810-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDNA LOPES REGIS REU: JOICE NATASHA CRUZ RONDON 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta 

por EDNA LOPES REGIS, devidamente qualificada nos autos, em desfavor 

de JOICE NATASHA CRUZ RONDON, também qualificada, que, em síntese, 

informa e pleiteia o seguinte: Alega ter sido contemplada com um imóvel 

oriundo do programa minha casa minha vida, situado na Rua 14, casa 28, 

quadra 25, Residencial São Benedito, bairro São Mateus, na cidade de 

Várzea Grande-MT. Diz também que recebeu as chaves da residência no 

ano de 2017, e quando foi mudar-se para o imóvel em outubro de 2017, 

percebeu que estava ocupado indevidamente pela requerida, oportunidade 

onde à Id. nº 10952936 - Pág. 1-2, deferi a liminar. Realizada a audiência 

de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de Id. nº 12333812 

- Pág. 1, oportunidade onde a requerida informa já ter desocupado o 

imóvel. Requer a concessão de liminar de reintegração de posse e, ao 

final, a confirmação da medida. Junta procuração e documentos. 

Contestação à Id. nº 12895883, registrando que a requerida não mais 

ocupa o imóvel, desde que foi citada pelo oficial de justiça. Requer a 

concessão da assistência judiciária gratuita e a extinção do processo sem 

resolução do mérito, pela perda do objeto, vieram-me os autos conclusos 
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para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

Ação de Reintegração de Posse, argumentando a autora que a requerida, 

invadiu ao imóvel da autora- oriundo do programa minha casa minha vida-, 

apenas deixando-a por força do cumprimento de liminar. DA POSSE E DO 

ESBULHO Em se tratando de alegação de perda da posse e sua prova, 

requisitos para a pretendida reintegração, mister se faz a observância do 

art. 561 do NCPC. Ou seja, à parte cabe a prova do esbulho, 

pressupondo-se, logicamente, que detinha a posse antes do ato 

esbulhatório, bem como, da data em que ocorreu. O autor bem comprova a 

propriedade sobre o imóvel sub judice, ao passo que após o requerido ser 

citado pelo oficial de justiça, este imediatamente desocupou o imóvel. Ou 

seja, ainda que precárias as provas pela parte autora, os elementos dos 

autos são suficientes a evidenciar o esbulho praticado pelo réu, que 

inclusive, concorda com os termos da inicial. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMNINAR REJEITADA - OCUPAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA POR MERA LIBERALIDADE DA POSSUIDORA - 

APASCENTAMENTO DE GADO APENAS PARA MANTER O PASTO BAIXO - 

MODIFICAÇÃO DE CERCAS, RETIRADA DE PORTEIRA E CONSTRUÇÃO DE 

ESTRADA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - POSSE E ESBULHO - 

COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Demonstrados os requisitos da posse anterior e a ocupação da 

parte requerida por mera liberalidade, assim como o esbulho consistente 

na modificação de cercas e retirada de porteira impedindo o acesso da 

possuidora, é imperiosa a manutenção da sentença de procedência da 

Ação de Reintegração de Posse. (Num. Ún. 0005084-04.2016.8.11.0013, 

Ap 19516/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 

04/04/2018, DJE 06/04/2018). DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 

o pedido feito nesta Ação de Reintegração de Posse para REINTEGRAR a 

autora na posse imóvel localizado no Residencial São Benedito, 2ª Etapa, 

quadra 25, lote 28, referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, (Id. Nº 

10879463 - Pág. 1, ao que CONFIRMO a liminar de Id. nº. 10952936 - Pág. 

1. Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da autora, 

esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 98, § 

8º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC[1]. Suspendo a exigibilidade 

das custas processuais por ser o réu beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes arquivem-se com as devidas baixas. Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006589-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006589-07.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDGAR FERREIRA DE SOUZA REU: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos... Trata-se de TUTELA ANTECIPADA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

proposta por EDGAR FERREIRA DE SOUSA em desfavor de BANCO – 

ITAÚ S/A, 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: 1004547-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAYQUE FERNANDO SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO E CONSTRUCAO - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL 

proposta por KAYQUE FERNANDO DA SILVA DE ANDRADE, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de REZENDE DE CARVALHO E 

MARQUES DE OLIVEIRA LTDA – ME e J. D. DE CAMPOS NETO 

TREINAMENTO EMPRESARIAL, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Extrai se do caderno processual que o autor e as requeridas 

mantiveram relação jurídica. Afirma que no mês de fevereiro de 2014 o 

autor procurou a IMOBILIARIA MUDAR, para ser sua intermediadora na 

compra de um imóvel que fora negociado em contrato assinado com J.D 

em fevereiro de 2014. Alega que, fora pactuado dois contratos: sendo o 

primeiro entre o autor e a IMOBILIARIA MUDAR, que traz em seu bojo a 

promessa de compra e venda para a reserva de um imóvel residencial por 

nome de São Francisco, contendo: dois dormitórios, hall, um banheiro 

social, sala de estar, uma cozinha, área de circulação, forrada com pvc, 

medindo 12x30m, sem muros ou portões, unidade 04, quadra 18, no valor 

de r$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Salienta que a clausula sexta, 

parágrafo primeiro prevê a entrega do bem no dia 31 de março de 2014, 

podendo ainda atrasar mais 60 dias no caso de eventuais documentações 

a serem emitidas. Afirma que, passados dois anos e oito meses o imóvel 

não foi entregue e que em conversa com a empresa intermediadora esta 

confirmou que o imóvel seria entregue no mês de dezembro do ano de 

2015. Afirma ainda que no mês de dezembro de 2015, procurou as 

requeridas e descobriu que o Banco Caixa Econômica Federal havia 

reprovado o financiamento por ter encontrado um defeito naquela obra, 
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mais precisamente deveria a requerida construtora refazer a construção 

de uma viga, para somente após ser liberado o financiamento. Aduz que, 

Diante dos problemas mencionados o autor permaneceu alugando um 

imóvel no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) desde março de 2014 

morando em seu atual endereço no bairro Mapim nesta urbe. Acrescenta 

que, São 10 alugueis em 2014, 12 em 2015 e 11 alugueis em 2016 

totalizando 33 alugueis de mesmo valor R$400,00 (quatrocentos reais), 

acrescenta que, o total do montante de alugueis já pagos é de 

R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Expõe que, inconformado 

expediu uma notificação para as requeridas notificando-as para que 

promovessem no prazo de 15 dias o reparo da viga de concreto ao qual 

estaria impedindo o autor de financiar o referido imóvel junto à Caixa 

Econômica Federal. Irresignado, o autor contratou uma arquiteta, e, logo 

foram no local da construção para fazerem uma vistoria e lá estando teve 

a indigna surpresa de descobrir que o imóvel estaria ocupado por outra 

pressoa. Alega que, não tendo outra alternativa o autor procurou as 

requeridas e propôs que as mesmas substituísse o imóvel, pois sabia que 

no mesmo condomínio havia outras casas a venda, assim o sendo não 

logrou êxito em seu intento. Ao final o autor requer: a gratuidade da 

justiça, inversão do ônus da prova, seja as requeridas condenadas 

solidariamente a indenizar o autor pelos danos causados na esfera moral 

e material, na esfera material seja a requerida condenada a indenizar o 

autor pelos montantes de: 1º - R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) – 

entrada pago em fevereiro de 2014 em contrapartida a assegurar o bem 

que estava em fase de acabamento para que este fosse financiado; 2° - 

33 alugueis no valor de R$400,00 (valor individual) totalizando 

R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) e 3º - R$750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) – referente a multa contratual devido ao autor da ação 

por descumprimento do contrato pactuado. Totalizando uma despesa de 

R$14.700,00 (catorze mil e setecentos reais) gastos sem necessidade 

pela atitude ilícita dos contratantes vendedores do bem imóvel, além do 

enriquecimento ilícito pelo recebimento no valor de R$750,00 (setecentos e 

cinquenta reais) sem finalidade desejada. Seja as requeridas condenadas 

a indenização por dano moral no aporte de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais). Com a inicial o autor fez juntada de: procuração; pagamento de 

alugueis, comprovante de endereço, contrato entabulado entre as partes, 

comprovante de notificação extrajudicial, foto comprovando a vistoria e 

ocupação do imóvel e declaração de hipossuficiência. Recebi a petição 

inicial e determinei a citação da requerida bem como designei a realização 

de audiência de tentativa de conciliação. Devidamente citada a requerida 

J.D Campos Neto Incorporações e Construções apresentou sua peça de 

defesa tempestiva. Alega a requerida que danos não causou ao autor, 

afirma que a requerida não recebe do cliente nenhuma parcela da casa 

até a sua cabal entrega, o que não se pode alegar que causou prejuízo 

financeiros ao autor. Afirma que, esta tentando de todas as formas lograr 

êxito em seus empreendimentos, mas se vê prejudicada pois o Banco 

Caixa Econômica Federal modificou as condições para liberação do 

financiamento de edificações e em especifico neste caso as casas em 

condomínios, afirma ainda que também está tendo prejuízo por tal inovação 

trazida pela instituição financeira. Salienta que, os valores pagos até então 

ficaram disponíveis para o corretor e que não recebe nenhum dinheiro por 

conta do empreendimento, e que só recebe por ocasião do financiamento 

quando devidamente aprovado por aquela instituição financeira, arremata 

dizendo que a requerida só recebe mesmo quando o cliente já está dentro 

do imóvel. Declara a empresa requerida que, com relação ao imóvel estar 

ocupado por terceiro, esta se da pelo motivo de que os imóveis não pode 

ficar sem morador e que na região tem ocorrido muitas invasões e a polícia 

civil nada pode fazer após o imóvel estar ocupado por terceiros. Cita a 

requerida, que a culpa fora exclusivamente da instituição financeira e que 

esta não pode ser responsabilizada por algo que não ocorreu por culpa 

sua. Ao final arremata requerendo: seja julgada totalmente improcedente 

os presentes pedidos elencados nesta demanda. Com a contestação a 

primeira requerida fez juntada de procuração, não juntando documentos 

de cunho probatório. A segunda reclamada em que pese devidamente 

citada não ofertou sua contestação tornando se assim revel. O autor 

apresentou sua impugnação aos argumentos lançados pela requerida, 

afirma em sua tese de que a contestação é intempestiva, aduz ainda que a 

segunda requerida não apresentou a contestação e neste caso deve ser 

declarada revel, ao final ratifica os termos elencados na peça inicial, 

requer seja reconhecida a intempestividade da contestação aplicando-se 

as requeridas os efeitos da revelia disposto no Art. 344 do CPC de 2015. 

Por final, requer a aplicação da multa a primeira requerida uma vez que a 

mesma não compareceu na audiência de conciliação mesmo devidamente 

citada e ainda não justificou sua ausência. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização, alegando a autora que entabulou um contrato de aquisição de 

um imóvel residencial no condomínio São Francisco, com as requeridas, e, 

não tendo sido adimplido o presente contrato por parte das requeridas 

vem o autor a juízo propor a presente demanda. As alegações da parte 

requerente deve prosperar, em que pese devidamente citada as partes, 

somente a primeira requerida ofertou sua peça de defesa, o que a 

proposito fora esta tempestiva, e neste interim não há o que se falar em 

intempestividade, inclusive com a certidão emitida pela Senhora Gestora 

da Serventia deste Juízo conforme ID nº 14682879. A parte requerida 

limitou se a argumentar, que danos não causou ao autor, alegou que, por 

motivos de mudança no regulamento proposto pela instituição financeira 

“Caixa Econômica Federal” esta não pôde concluir a obra. Alega ainda 

que, com relação a ocupação do imóvel por terceiro de boa-fé, este se 

deu por questão de segurança evitando se assim uma possível invasão 

daquele imóvel uma vez que naquela região vem ocorrendo várias 

invasões de imóveis. Ao analisar as argumentações da primeira requerida 

por ocasião de sua peça de bloqueio tenho comigo que esta não deve 

prosperar. A primeira requerida, atem se somente em tombar alegações 

vagas, e, não trouxe aos autos nenhum documento como fonte de prova 

que pudesse me convencer de que danos não causou ao autor. A 

proposito não trouxe aos autos cópia do regulamento vigente por ocasião 

da assinatura do contrato com a pare requerente, tampouco trouxe aos 

autos o novo regulamento, a requerida não se desincumbiu de tentar ao 

menos convencer-me de que danos não causou ao requerente. Com 

relação a segunda requerida, esta devidamente citada, com os Ar’s (aviso 

de recebimento) juntados aos autos em apreço, nada requereu, não 

apresentou defesa, no entanto declaro sua revelia. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. O silêncio do réu em relação 

aos fatos alegados pelo autor na inicial geram três consequências, 

conforme previsão expressa do Novo CPC. Portanto, são elas: 1. 

Presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor; 2. Julgamento 

antecipado do mérito; e 3. Contagem dos prazos processuais com início 

diferenciado. Presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor 

Portanto, o não comparecimento do réu no processo gera a presunção de 

que os fatos narrados pelo autor na inicial são verdadeiros. Ele, inclusive, 

está dispensando de apresentar qualquer prova que confirme os fatos 

afirmados. Essa presunção, no entanto, está limitada às questões de fato, 

somente. Não é absoluta. É tão somente uma presunção material. Isso 

significa que as questões de direito, por outro lado, serão submetidas à 

análise do juiz. Assim, o fato do réu ser revel não torna o autor vencedor 

da causa, nem implica procedência do pedido. O juiz pode extinguir o 

processo sem julgamento do mérito por motivos como a ilegitimidade do 

autor ou a ausência de consequências jurídicas para os fatos narrados, 

por exemplo. Tal constatação já está pacificada na jurisprudência. É, por 

exemplo, o entendimento do ministro Raul Araújo no Agravo Regimental no 

Agravo em Recurso Especial 204908-RJ, julgado pela 4ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2014: Os efeitos da 

revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia 

a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. 

Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor. O mesmo aconteceu no julgamento do Agravo 

Regimental em Recurso Especial 204908-RJ, analisado pela 4ª Turma do 

STJ em fevereiro de 2018. Na análise da demanda, por exemplo, o ministro 

relator Raul Araújo, considerou que: A caracterização de revelia não induz 

a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, 

permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em 

confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu 

convencimento. Ainda com relação a segunda requerida, REZENDE DE 

CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA – ME, esta deve também ser 

responsabilizada pelos danos causados ao requerente. No caso dos 

autos, tenho comigo que a segunda requerida deve ser responsabilizada 

solidariamente com a primeira requerida. Neste sentido: “A obrigação é 

solidária, quando cada um dos devedores responde pela prestação 

integral e esta a todos libera, ou quando cada um dos credores tem a 

faculdade de exigir, por si só, a prestação integral e esta libera o devedor 

para com todos eles.” APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A 
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INCORPORADORA, PELOS DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS AO 

CONSUMIDOR EM RAZÃO DE INJUSTIFICADO ATRASO NA ENTREGA DE 

UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ATRASO INJUSTIFICADO 

NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. 

INCOMPROVAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA EM RAZÃO DO ATRASO 

NA ENTREGA DAS CHAVES EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 

IRREPARABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO IMPROVIDA, 

SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 

0544971-73.2015.8.05.0001, Relator (a): João Augusto Alves de Oliveira 

Pinto, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 15/05/2019 ) (TJ-BA - APL: 

05449717320158050001, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2019) DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E DOS FATOS Observo dos autos que as partes firmaram contrato 

de compra e venda de imóvel localizado no Residencial São Francisco, 

com previsão de entrega em dia 31 de março de 2014, podendo ainda 

atrasar mais 60 dias, conforme cláusula contratual. A ré argumenta não 

ter entregue o imóvel da autora por motivo já dito alhures. Ou seja, a 

justificativa da ré não é plausível, visto que a própria requerida afirma em 

sua contestação que no imóvel esta residindo pessoa terceira. E ainda 

traz aos autos a afirmativa de que, permitiu que uma pessoa terceira 

adentrasse o imóvel por questão de segurança. Em consequência, não 

possuindo o autor a intenção em rescindir o contrato e reaver as 

importâncias pagas, inobstante a atual situação do empreendimento 

comercial e da própria construtora, tenho que ainda deve prosperar os 

pedidos elencados na peça inicial. A ausência de entrega do 

empreendimento, que entendo injustificada, também demonstra o fato 

danoso ao consumidor, que não recebeu as chaves e por motivos não 

explicados pelas requeridas. Consequentemente, desnecessárias maiores 

ilações nesse aspecto, restando analisar o pedido de perdas e danos. DA 

CULPA E NEXO CAUSAL Demonstrados os fatos danosos e 

descumprimento contratual pelas requeridas, não tenho dúvidas acerca de 

sua culpa pelos eventos narrados na exordial. Acaso a ré tivesse 

cumprido os prazos contratuais e mantido postura esmerada em atender 

ao consumidor, ou, ainda, melhor trazido provas de que o imóvel não fora 

entregue por culpa exclusiva do autor, os fatos aqui em discussão não 

teriam ocorrido. Dessa forma, também é demonstrado o nexo causal entre 

os fatos e a conduta das requeridas. DOS DANOS Pretende o autor a 

condenação das requeridas ao pagamento de R$13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais) pelos alugueres que pagou conforme comprovantes nos 

autos em apreço e mais R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) do valor 

da entrada, mais R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) da multa 

contratual pelo não cumprimento dos requerido, totalizando então o valor 

de: R$14.700,00 (catorze mil e setecentos reais). I) Dos danos materiais: 

O atraso injustificado na entrega da obra, per si, já é suficiente para 

demonstrar o direito à reparação a título de danos materiais por alugueres. 

Logo, tendo dado causa ao atraso na entrega do imóvel e neste caso não 

entregou o imóvel para o autor e tampouco justificou o real motivo para tal, 

entendo por devida a fixação de alugueres no período pleiteado, bem 

como, o quantum indicado pela parte, que não se revela abusivo em face 

do valor do imóvel. II) Dos danos morais: No tocante aos danos morais, 

também entendo que o atraso na entrega da unidade residencial já é 

passível de demonstrar o dano moral, por ser responsável pela quebra do 

sonho da casa própria. Por entender que o dano moral, na hipótese, é 

presumido, deve ser fixada indenização nesse sentido, não se podendo 

deixar de censurar a conduta da construtora bem como da 

imobiliária/incorporadora, que deveria ter tomado providências a evitar os 

efeitos à autora e cumprido o contrato. Entendo, contudo, que o valor 

pleiteado pela autora é elevado: F) a CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ao autor que não seja menor do valor pactuado do bem imóvel, qual seja 

R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Caso não seja este o 

entendimento, que seja o valor a ser mensurado por Vossa Excelência; 

Neste interim entendo ser adequado reduzir o valor pretendido, a fim de, 

melhor espelhar o caráter pedagógico da medida. “Ex positis”: DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais para: CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as requeridas: J.D. DE CAMPOS NETO INCORPORACAO 

E CONSTRUCAO – ME e REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE 

OLIVEIRA LTDA – ME, ao pagamento das seguintes verbas em favor da 

autora: a) R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais) pelos alugueres que 

pagou. b) Multa contratual pelo descumprimento do acordo entabulado por 

ocasião da assinatura do contrato apresentado nos autos em apreço, no 

valor de: R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). c) R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) do valor da entrada entregue a segunda 

requerida por ocasião da assinatura do contrato. d) danos morais, que 

fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). CONDENO as requeridas ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC. Para fins de 

cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais 

deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos danos 

morais o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. Deverá as 

requeridas recolher as custas processuais, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação. Acaso não sejam as custas processuais 

recolhidas, anotem-nas às margens da distribuição no nome das 

requeridas, com base na condenação supra fixada, para lastrear futura 

Execução Fiscal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, 02 

de março de 2020 Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES CLOZARA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003541-79.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAFAEL ALVES CLOZARA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT proposta por RAFAEL ALVES CLOZARA em desfavor 

SEGURADORA LÍDER S/A. Informa o devedor à Id. n° 27810936 a 

realização de depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o 

credor à Id. n° 29514036 favorável ao valor, requerendo o seu 

levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e 

dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO 

COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de 

levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido a Id. n° 

29514036, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 113409 Nr: 8939-39.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE DAL PONTE CALÇADOS DO 

NORDESTE LTDA, MARCOS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO E SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO TIZATTO - 

OAB:6.329-OAB/RS, EDUARDO FACCIN - OAB:49.698-OAB/RS, 

VANDERLEI LUIS WILDNER - OAB:36737/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do supra fundamentado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Custas pagas.Sem condenação em honorários 
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advocatícios, em razão da inexistência do contraditório.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e 

anotações pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 317856 Nr: 14210-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurin Cristini Guimarães Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:OAB-SP 123321

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Laurin Cristini 

Guimarães Prado em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (fls. 382), pugnando 

por sua homologação, bem assim a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários advocatícios conforme pactuado entre as partes.

Quanto às custas, também é sempre necessário que quando da 

celebração de acordo, as partes estabeleçam quem deve pagá-las, sob 

pena de se entender que a responsabilidade é daquele que deu causa ao 

ajuizamento da ação, ou seja, o requerido. A lide apenas se forma quando 

há pretensão resistida, a obrigar a parte autora a procurar a prestação 

jurisdicional para sua satisfação. Em consequência, se a parte requerida, 

expressamente, pelo acordo, reconhece a procedência do pedido, deve 

pagar às custas.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 76298 Nr: 8569-65.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:MT 4.856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, CARLA FAHIMA NARÇAY MILAS - OAB:MT 

24.115/O, MARCELO DIAS DE PAULA - OAB:39.976/DF

 Vistos etc.

Da análise dos autos, passo as seguintes deliberações:

1 – Considerando que o feito já fora julgado extinto INDEFIRO o pedido de 

reconhecimento de incompetência (fls. 254/256).

2 – Reitere-se ofício, via malote digital, ao Cartório do 1° Oficio para que se 

proceda com a baixa da penhora realizada às fls. 145, uma vez que 

trata-se de diligência do Juízo, fazendo desnecessária a proposta de 

orçamento de fls. 264.

 3 – Com a informação nos autos, cumpre-se integralmente a determinação 

de fls. 228/229, arquivando o feito com as baixas e anotações pertinentes.

4 - Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 234650 Nr: 14658-31.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando que o acordo entra as partes já fora homologado (fls. 142), 

retornem os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 416898 Nr: 20396-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 

26.417-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299202 Nr: 19778-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE AO 

MANDADO DE REINTEGRAÇâO DE POSSE, N:543171 NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569948 Nr: 3766-14.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RODORIO DE PETROLEO LTDA, 

DINORAH MARTINS DE FREITAS, SIMONEO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:MT 12.744, LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - 

OAB:OAB MT 12.067

 Ccompulsando os autos, verifiquei erro na digitação com relação ao prazo 

do item l do Despacho de 20.2.2020 (fls. 76), prazo esse lançado, 

equivocadamente, em anos, motivo pelo qual, certifico, que, onde se lê 

"Prazo: 10 anos", leia-se "Prazo: 10 dias".
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109359 Nr: 5269-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLANDO BATISTA DE SOUZA, ANA LUCIA 

PIZANI DE SOUZA, DANIEL HENRIQUE DE SOUZA, RITA FLAVIA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - 

OAB:6720

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204136 Nr: 202-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIUS CLAY S. F. DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:MT 9.106, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:MT 12.568, Marines Carolina Zimmer Martins - OAB:23.517-O, 

VANUZA MARCON MATHEUS SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238932 Nr: 308-04.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR VAZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:OAB/MT6974, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268061 Nr: 15619-98.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326045 Nr: 22408-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFFANY NUNES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LOURENÇO BOADAID, LUIZA SOARES BOADAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336680 Nr: 5087-60.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS, ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA, 

SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA, COLÉGIO METHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIM FEITOSA - OAB:MT 13.940, 

RINALDO FREITAS VIEIRA - OAB:MT 15.410

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339292 Nr: 7377-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, DANIEL LIMA DE REZENDE, OCUPANTE DO LOTE 1, Q.23 DO 

PARQUE PAIAGUÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TERESINHA VESZ - 

OAB:OABMT4987B, QUÉCELE DE CARLI - OAB:OABMT17062O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394149 Nr: 7882-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MODANEZI BANA DE CARVALHO, 

HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20.237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - OAB:MT 

13.356, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:MT 7.650-B, PEDRO OVELAR - 

OAB:MT 6.270

 INTIMAÇÃO da parte Requerida: ANDRESSA MODANEZI BANA DE 

CARVALHO, para manifestar acerca da proposta de honorário pericial 

(fls. 536/538), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255723 Nr: 13630-91.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADC, MAC, SOLANGE EVA DE ARAUJO, MVDC, EVDC, 

MVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A, 

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O
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 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251961 Nr: 11189-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE SOUZA SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSELIA BORJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1681 Nr: 259-51.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HÉLIO DE ALMEIDA PINTO, IOLE PIRES DE 

CAMARGO, HIGOR CAMARGO DE ALMEIDA, HELEN CAMARGO DE 

ALMEIDA, JULIANA MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE ISABEL WELLER DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Aparecida Freitas Faria 

Araujo - OAB:16769, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, RAFAEL JARA 

BIGIO - OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289585 Nr: 9150-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORRACHAS VIPAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA PAIVA E SILVA - 

OAB:MT 134.581, VANESA ALVEZ DA SILVA - OAB:156024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Autor para comprovar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, emitido por guia no site do TJ/MT, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344371 Nr: 11385-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA TESOURA CAMPOS, NELCINA RODRIGUES 

CARVALHO, CLACI SOUZA LIMA, ANA EGIDIA UNTRA, ROSINETE 

RODRIGUES DA SILVA, ANAIR BOF, ROSA ALVES DA SILVA, HILDENEZ 

RODRIGUES MELOMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, LUCILA SOARES BOABAID, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397398 Nr: 9975-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELOMENO BATISTA DA COSTA, ELSA CAMPOS DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, Leila Maria Boabaid Levi, Lucila 

Soares Boabaid, Louriza Soares Boabaid, Ana Maria Boabaid de Carvalho 

Porto, Terezinha Maria de Santana, Walter Nunes da Silva Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB-SP 217967

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008909-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR APOITIA OAB - MT7976-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DINEI DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS OAB - GO22126 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008909-35.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI REU: LUIZ DINEI DOS 

SANTOS Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada 

em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações quanto à 

alteração da fase processual. Intime-se a devedora LUIZ DINEI DOS 

SANTOS, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento do saldo 

remanescente, de acordo com o valor indicado no id. 29283757, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PRADO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002499-87.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JULIANA PRADO SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Venha a parte requerida efetuar o depósito 

integral dos HONORÁRIOS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
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constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra, dê-se início a perícia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005366-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-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:

ANTONIO JOAO DE ARRUDA CEBALHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005366-58.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de cumprimento de 

decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações quanto à alteração da fase processual. Intime-se a devedora 

ENERGISA S/A – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, de acordo 

com o valor indicado no id. 29149837, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 

523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006094-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006094-60.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA DE SOUZA REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, Verifico que os autos vieram 

acompanhados somente dos documentos, contudo desacompanhado da 

petição inicial, em desatendimento aos termos do art. 319 do CPC. Assim, 

determino venha a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a 

petição inicial, a fim de embasar sua pretensão, sob pena de indeferimento 

do processamento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006132-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006132-72.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: HENRIQUE PEREIRA SILVA Vistos. 

Venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008969-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008969-08.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA 

EXECUTADO: NC ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, Defiro o pedido constante 

no id. 29147177, pelo que determino a avaliação dos bens penhorados no 

id. 29046480, para tanto mantenho a nomeação da empresa IBEC – 

Instituto Brasileiro de Estudos Científicos e os demais termos da decisão 

de id. 24342091. Intimem-se as partes, bem como a parte executada, por 

meio de seu patrono, da penhora de id. 29046480. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003971-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-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))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003971-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de cumprimento de 

decisão judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA e no polo passivo MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - 

ME. Inicialmente, indefiro o pedido de renúncia ao mandato do advogado 

contratado pela parte autora, visto que ele deixou de cumprir com os 

termos do art. 112, do CPC, já que não há nos autos prova de que a 

requerente fora cientificada quanto a renúncia supra (id. 28854935). 

Outrossim, intime-se a devedora MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME, por 

meio de seus patronos via DJE, para cumprimento do saldo remanescente, 
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de acordo com o valor indicado no id. 29249920, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento 

voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de 

sentença (§1º, art. 523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004051-24.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

REU: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Vistos, Trata-se de 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações quanto à alteração da fase 

processual. Intime-se a devedora JACAR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento do saldo 

remanescente, de acordo com o valor indicado no id. 25744141, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA (REU)

IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000300-29.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SP 

COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA REU: 

IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME, MILEYDE TOMINAGA 

CERQUEIRA Vistos. Defiro o desarquivamento, venha à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequar o seu pedido de cumprimento de 

sentença observando o disposto no art. 524, do CPC, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006142-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA SEVERINA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006142-19.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSINEIA SEVERINA DE CARVALHO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Da 

detida análise da exordial, constato que a parte autora pugnou pela 

concessão de antecipação da tutela para que a requerida exclua o seu 

nome do registro de débitos, anulando cobranças indevidas, bem como se 

abstenha de efetuar lançamentos em seu benefício previdenciário, sob os 

supostos contratos de nº. 9430818, 9568552. Contudo, descurou a autora 

de demonstrar a ocorrência dos referidos descontos em seu benefício, 

motivo pelo qual determino, venha a requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, a fim de juntar nos autos o(s) referido(s) 

extrato(s) de descontos realizados pelo requerido, devidamente 

atualizado(s), uma vez que se trata de documento indispensável para 

análise da tutela, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009228-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CALAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009228-32.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IVO CALAI REU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME 

Vistos, Da detida análise do feito, verifico que o advogado Pedro 

Alexandrino de Lacerda não possui procuração nos autos para postular 

em juízo em nome do autor. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003014-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOUZA MOTA CABRAL (AUTOR(A))

RODRIGO DE MACEDO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003014-25.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

RODRIGO DE MACEDO CABRAL, JULIANA SOUZA MOTA CABRAL REU: 

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 
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LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, Diante do caráter 

infringente dos embargos de declaração interpostos pela parte requerida 

(§ 2º, art. 1.023, CPC), venha a parte autora, no prazo de 05 dias, 

manifestar a seu respeito. Após, volvam-me os autos conclusos para 

apreciação dos embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003097-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (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))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003097-12.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSANGELA DOS SANTOS SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Compulsando os autos observo que a parte autora 

requereu a desistência do feito (id. 28300747), porém a parte requerida 

manifestou discordância com o referido pedido (id. 29254704). Dessa 

forma, considerando que a parte requerida ofertou contestação nos 

autos, a parte autora não poderá, sem o consentimento do requerido, 

desistir da demanda (art. 485, § 4º do CPC), razão pela qual o 

prosseguimento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de 

desistência da ação, formulado após a apresentação de defesa pelo réu, 

depende da sua concordância. Hipótese em que o requerido manifestou 

discordância com a extinção do feito, explicitando seu interesse na 

obtenção de uma sentença, a fim de comprovar a titularidade do direito 

discutido. Uma vez que o processo não se encontra devidamente 

instruído, faz-se necessário o retorno dos autos à origem. Pedido de 

desistência apresentado antes da produção das provas. Sentença 

desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70065322158, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

05/07/2017) Assim, indefiro o pedido desistência do feito formulado pelo 

autor e no impulso, designe-se nova data para a realização da perícia 

deferida nos autos e em seguida promova a intimação da parte autora por 

meio de mandado acerca da data da realização perícia a ser designada. 

Caso a requerente não compareça na data designada para realização da 

perícia médica certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença no estado em que se encontra o feito. Cumpram-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005258-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005258-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES REU: CONDOMINIO TERRA NOVA 

VARZEA GRANDE I Vistos, Diante do caráter infringente dos embargos de 

declaração interpostos pela parte requerida (§ 2º, art. 1.023, CPC), venha 

a parte autora, no prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito. Após, 

volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006375-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006375-16.2020.8.11.0002. AUTOR: 

EDENICE DE ALMEIDA LIMA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que reúne melhores condições de comprovar as 

movimentações realizadas na conta individual da autora referente ao 

PASEP. 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. 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 11/05/2020, às 17h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 
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aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

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:

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, Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 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, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAMIR LEMES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001801-47.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENIO BRAGA JARDIM - ME REU: ODAMIR LEMES DE SOUZA Vistos, 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. No impulso, diante da ausência de 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 11/05/2020, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1001749-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE RODRIGUES PRADO BORGES (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIENI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - 692.622.411-00 

(PROCURADOR)

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (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: 29677337.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008994-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA ROSARIA DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29725639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003836-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID ROCHA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-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 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 29724505.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018422-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADLOG LOGISTICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002442-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O 

(ADVOGADO(A))

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

invasor vulgo "MABA" (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002442-69.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: INVASOR 

VULGO "MABA" Vistos. Designada audiência de justificação nos autos, 

restou prejudicada a citação da parte requerida, conforme certidão de id. 

29408508, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação do 

réu ou de quem se encontrar no local, conforme id. 29631046. Diante da 

proximidade do ato agendado nos autos, redesigno a audiência de 

justificação para o dia 12/05/2020 às 15h30. Desde já fica o advogado da 

parte autora cientificado de que cabe a ele o dever de informar ou intimar 

a testemunha por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Cite-se o requerido ou 

quem se encontrar na área sub judice, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

proceder com a devida qualificação. Defiro os benefícios do art. 212, §2º 

do CPC. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78941 Nr: 1621-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 262.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 259661 Nr: 17859-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15608/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 Autos – cód. 259661

Vistos,

Defiro o pedido retro, razão pela qual procedi com consulta no Sistema 

CCS/Bacen, o qual possui dados acerca das contas que os clientes do 

sistema nacional financeiro possuem de depósitos à vista, contas de 

depósitos de poupança, contas de depósito para investimento, contas de 

não-residentes e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por 

intermédio de seus representantes legais, responsáveis e procuradores, 

conforme extrato em anexo.

No impulso do processo, determino venha o exequente, em 15 (quinze) 

dias, manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 03 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308953 Nr: 4938-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/O

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 302022 Nr: 22813-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA AUXILIADORA M. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292012 Nr: 11778-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM CAIADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO CAMARGO BORTOLETI, 

A.S.C.C.BORTOLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE DEFENSORA PUBLICA DO ESTADO - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420399 Nr: 22212-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR, KALIL JORGE 

ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437363 Nr: 5334-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JULIA DE ALMEIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, JOSÉ LUIS MALHEIROS O. JUNIOR - OAB:21.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407732 Nr: 15491-39.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:MT 10.603

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302022 Nr: 22813-18.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA AUXILIADORA M. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Intimação retro para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346165 Nr: 12736-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS MARIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO BOTINI, IVONE JOSE RIBEIRO 

BOTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3562-B-OAB-MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395825 Nr: 9025-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIF, GENILDA CUSTODIO JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402083 Nr: 12448-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ERNANI MARTINS DE SOUZA, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417649 Nr: 20841-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, KAROLINE CARVALHO COSTA-UNIVAG 

- OAB:17.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418232 Nr: 21123-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEN MOVEIS E DECORAÇÕESLTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR 

- OAB:10884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561555 Nr: 21063-68.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLER, MARTINELLI & DUTRA SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, MADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10.382, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582630 Nr: 10783-04.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 967-28.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCELO MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, SUELLEM MONIQUE 

L. DOS SANTOS - OAB:19.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67705 Nr: 3496-15.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DA COSTA ABDALA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, DRA. ADRIANA BISPO BODNAR - OAB:9214, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, Mariana Silva Camargo 

- OAB:MT 18.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBELIA DA SILVA MENEZES 

- OAB:23212/O

 Por meio do presente ato, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70195 Nr: 4640-24.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ALEXANDRE BORGES RODRIGUES, 

GUARACY ARMINDA BORGES RODRIGUES, RUBENS JOSÉ DA SILVA, 

IRACY BORGES RODRIGUES DA SILVA, LUIZ CLAUDINO DA SILVA, 

MARIO CORREA DA COSTA BORGES RODRIGUES, ROBERTO ARRUDA 

ZARATE LOPES, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, ANA DA SILVA 

ZARETE LOPES, RENAN VUOLO EUBANK, MARIA HELENA RONDON LUZ 

(5º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC, 

ANUNCIATO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ILSE FERREIRA SILVA, JOSÉ 

FERNANDES, IDARI PEDRO LOTTI, JONIL VITAL DE SOUZA, SANDRA 

MARIA GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELISA MARIA MOURA 

MESQUITA - OAB:, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 

-B/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, MARIA 

GRAZIELA MARTINS PORTO - OAB:12579, MÁRIO ROBERTO 

MESQUITA - OAB:7512, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT, THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES/ DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:, VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA - 

DEFENSORIA PÚBLICA. - OAB:

 Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pela perita fls. 

895/896 e, em caso de concordância, venha a parte autora efetuar o 

depósito do valor dos honorários, nos termos da decisão de fIs. 890/892.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113996 Nr: 9413-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANALE E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308953 Nr: 4938-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AEROPORTO VÁRZEA 

GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132/O

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376580 Nr: 24232-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERBITO GONÇALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 

10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397394 Nr: 9972-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGELICA JESUS É O PASTOR, MANOEL 

GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, CARMINDO FRANCISCO 

TEÓFILO, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, 

LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO 

COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006733-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FLAVIO ROQUE (AUTOR(A))

YOLANDA ROZARA CRISTINA RIBEIRO (AUTOR(A))

KEILA APARECIDA MOREIRA (AUTOR(A))

SIRLEID MARTINS (AUTOR(A))

LUANNA MENDES DA SILVA PROENCA (AUTOR(A))

JOAO LUCAS MARQUES COSTA (AUTOR(A))

WALTER SOARES SILVA (AUTOR(A))

MARIA GONCALINA DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS DOMINGOS ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006733-15.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

YOLANDA ROZARA CRISTINA RIBEIRO, ANDERSON FLAVIO ROQUE, 

MARIA GONCALINA DA SILVA, WALTER SOARES SILVA, LUANNA 

MENDES DA SILVA PROENCA, KEILA APARECIDA MOREIRA, CARLOS 

DOMINGOS ARRUDA CAMPOS, JOAO LUCAS MARQUES COSTA, SIRLEID 

MARTINS REU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos. Considerando a decisão 

proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça no recurso de Agravo de 

Instrumento de id. 29500606, determino que sejam encaminhados os autos 

a uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá-MT. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000394-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CALDAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000394-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: DEBORA CALDAS DOS SANTOS Vistos, 

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Condomínio Rubi (id. 

26575682) alegando, em síntese, que há omissão na sentença prolatada 

nos autos, na medida em deixou de condenar a parte 

requerida/embargada ao ressarcimento dos valores que foram adiantados 

a título de custas e despesas processuais pela embargante no curso da 

demanda, destacando que o fato da embargada ser beneficiária da justiça 

não a exime do dever de ressarcir tais despesas. Pois bem, conheço dos 

embargos interpostos pela parte acima nominada em vista da pertinência 

dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da sentença 

objurgada que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição. 

Isso porque, consta na sentença a condenação da requerida/embargada 

ao pagamento das custas e despesas processuais, o que logicamente 

impõe a embargada o dever de ressarcir a embargante das custas e 

despesas adiantada no curso do processo, a teor do art. 82, § 2°, c/c art. 

98, § 2º, ambos do CPC. Todavia, esse ressarcimento somente será 

possível se demonstrada a superação da situação de hipossuficiência da 

parte embargada e dentro do prazo de 05 anos, conforme dispõe o § 3º 

do art. 98 do CPC, in verbis: § 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. Portanto, a sentença 

objurgada não contém nenhuma omissão, pois a embargada foi condenada 

ao ressarcimento das custas e despesas processuais, porém tais valores 

são inexigíveis por ser a embargada beneficiária da justiça gratuita. 

Ressalto, ademais, que o julgado indicado pela embargante em sua peça 

não é originário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela sua ementa, 

embora relacionado a processo de execução, verifica-se que a questão 

afeta a custas processuais não diverge do que constou na sentença 

atacada. Posto isso, em meu entender, na sentença objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 490 de 545



artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010609-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010609-12.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

JEOVANA APARECIDA MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A (id. 29327212) alegando, em síntese, que há 

omissão na decisão de id. 28951585, na medida em que deixou de 

determinar a restituição do valor remanescente depositado nos autos a 

título de garantia do juízo, que corresponde ao montante de R$ 21.912,99. 

Pois bem, conheço dos embargos interpostos pela parte acima nominada 

em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e 

exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício 

no conteúdo da decisão objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição. Isso porque, consta no penúltimo paragrafo 

da decisão atacada a determinação de expedição de alvará em favor da 

embargante do saldo remanescente. Apenas não constou expressamente 

a quantia de R$ 21.912,99, pois os valores depositados na conta única 

sofrem correção, de modo que a determinação da forma como constou 

teve o objetivo de preservar eventual atualização do valor destinado à 

embargante e evitar que permaneça alguma quantia na conta vinculada ao 

presente feito. Posto isso, em meu entender, na decisão objurgada, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os 

presentes embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como 

está lançada. Assim, preclusa a decisão de id. 28951585 promova-se a 

expedição dos correlatos alvarás e a transferência judicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003917-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003917-26.2020.8.11.0002. Vistos. Seila 

Celia da Silva Gois promove ação de desconstituição de dívida c/c 

reparação por danos morais com tutela de urgência em face Telefônica 

S/A, sustentando, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu cadastro 

recusado no comércio local, em virtude da inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a um suposto 

débito no valor de R$ 196,32 (cento noventa e seis reais e trinta e dois 

centavos), vencido em 26/04/2017. Assim, requer em sede de tutela de 

urgência a exclusão imediata do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização 

pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alega 

estar sofrendo em virtude da negativação de seu nome. Determinada a 

emenda da inicial no id. 29078971, manifestou-se no id. 29210483. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar o motivo pelo qual 

seu nome encontra-se inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende 

da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do 

direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelo extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais (Id. 28929631 - Pág. 7) documento que fortifica 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 aos respectivos órgãos de restrição ao crédito (SCPC – Boa 

Vista/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da 

requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 196,32 (cento 

noventa e seis reais e trinta e dois centavos), tendo como referência o 

suposto contrato vencido em 26/04/2017, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 

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, 
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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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000852-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CESARIO CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 578322 Nr: 8436-95.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DELMAR THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE LIBARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.As providências necessárias.Várzea Grande, 

13 de janeiro de 2020.SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318508 Nr: 14895-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:OAB/MT 

10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 83 relação à Rede INFOJUD, Sistema RENAJUD, 

BACENJUD e SIEL acerca do endereço do requerido, Vilson Delmar 

Theves (CPF: 581.034.069-53), cujas informações seguem anexa a esta 

decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-se nos 

termos da decisão inicial.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizado, defiro a expedição de ofício formulado 

à fl. 83, à empresa de rede de energia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344927 Nr: 11834-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS GODOY, BENEDITO 

GONÇALO PINTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA, EDSON ALVES 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ QUEIROZ DA 

SILVA - OAB:22635 /MT, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:6953/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 118 com relação à Rede INFOJUD, Sistema 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL acerca do endereço do requerido, Edson 

Alves de Araújo (CPF: 003.071.441-94), cuja informação segue anexa a 

esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-se nos 

termos da decisão inicial.

Caso contrário, intime-se a parte autora a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430656 Nr: 1250-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 82 com relação à Rede Infojud e aos Sistemas 

Renajud e SIEL acerca do endereço do requerido, Genivaldo de Souza 

Machado, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-se nos 

termos da decisão inicial.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizado, defiro a expedição de ofício formulado 

à fl. 82, às empresas de telefonia (Oi, Vivo, Claro, Tim).

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 254722 Nr: 12988-21.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSSÉLIA SANTOS OLIVEIRA MATOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 145/146 com relação à Rede INFOJUD, Sistema 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL acerca do endereço da requerida, Jossélia 

Santos Oliveira Matoso, cujas informações seguem anexa a esta decisão.
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Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, cite-se nos 

termos da decisão inicial.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde a requerida não foi localizado, defiro a expedição de ofício formulado 

às fls. 145/146, às empresas de telefonia (Vivo, Claro, Tim, OI e GVT), e 

as empresa de Energisa, CAB Cuiabá, DAE-VG e SKY.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403139 Nr: 12985-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA E CIA LTDA ME, JOAO PAULO FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, JOÃO PAULO FORTUNATO - OAB:CRC/MT 6763/O-9

 INTIMAÇÃO DA DEVEDORA E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440318 Nr: 6934-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE LOPES DE SOUZA, PÓVOAS DE ABREU & 

VARGAS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FABRICIO SEGALA 

SANTOS - OAB:OABSP296189, DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20.010/B, JOSE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAPSP142505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, 

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 Certifico que nesta data, foi atualizado o sistema, com o novo 

administrador. Sendo assim:

 "(...)Determino a intimação da nova Administradora Judicial, para que, 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470942 Nr: 21655-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA LENZI SCHAAB, PÓVOAS DE ABREU & 

VARGAS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20.010/B, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 Certifico que nesta data, foi atualizado o sistema, com o novo 

administrador. Sendo assim:

 "(...)Determino a intimação da nova Administradora Judicial, para que, 

manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do crédito do 

habilitante."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68029 Nr: 3720-50.2004.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALISTO LEMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE RODRIGUES DE FREITAS, 

RONALDO CEZAR DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que recolha a devida diligência, no prazo 

de 05 (cinco ) dias, sob pena de devoluçâo do mandado expedido, em 

virtude da redesignação de audiência determinada à fl. 258.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334540 Nr: 3083-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - 

OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:PB 1.853- A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Conforme determinação de fls. 171, procedo a INTIMAÇÃO do devedor 

sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008666-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA OAB - MT20654/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008666-52.2017.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GABRIEL DE 

SOUZA PEREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tratam-se os autos de ação de 

cumprimento de sentença em favor de Gabriel de Souza Pereira visando o 

fornecimento dos medicamentos Rosuvastatina 20mg, Losartana 100mg, 

Novanlo 5mg, Somalgin cardio 100mg, Metformina 850mg, Alopurinol 

100mg, Zetia 10mg, Foraseg 12/400mg, Galvus 50mg e Escitalopram 20mg 

e Olanzapina 2,5mg. Inicialmente, 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. À vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III 

Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões 

concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir 

somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019), e tendo em vista manifestação estadual, 
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postergo o pedido de bloqueio e registro que deverá a parte Exequente 

apresentar a negativa atualizada do ente público (Estado e Município) em 

lhe fornecer os medicamentos, no prazo de até 15 (quinze) dias. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010950-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PALACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010950-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE PALACIO DOS SANTOS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, Considerando a ausência de laudo/receituário médico atualizado, 

postergo, por ora, o pedido de expedição de alvará judicial (ID 27245415), 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 SENTENÇA Processo: 

1000357-14.2020.8.11.0055. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

ALVES PEREIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Considerando o valor 

atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará 

segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial 

da Fazenda Pública). Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido 

de antecipação de tutela em favor de Maria Alves Pereira. É o relatório. 

Decido Há ação idêntica isto é, com mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, que tramita perante esta mesma Vara, qual seja, processo n° 

1000329-46.2020.8.11.0055. A demanda é, portanto, reprodução de outra 

anteriormente ajuizada e pendente de julgamento definitivo, devendo, em 

homenagem à segurança jurídica, ser extinta prematuramente. O Código 

de Processo Civil, em seu art. 337, assim define a litispendência: “(...) § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. (...) § 3º Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso.” Verifico que a causa de pedir e o pedido se 

coincidem. Portanto, resta caracterizada a litispendência e eventuais 

pedidos deverão ser deduzidos nos autos n° 1000329-46.2020.8.11.0055. 

Pelo exposto, reconheço a litispendência e, por consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça que concedo a parte Autora. 

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa 

no registro da ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006258-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA TOMAZ DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) Quantificar o 

valor pretendido a título de danos morais (CPC, artigos 322 e 324); b) 

Quantificar o valor pretendido a título de repetição do indébito (CPC, artigos 

322 e 324); c) Adequar o valor atribuído à causa, que deverá 

corresponder à soma dos pedidos de repetição do indébito e danos morais 

(CPC, artigo 292, inciso VI); d) Comprovar a alegada insuficiência de 

recursos para suportar as custas de distribuição do processo, devendo 

acostar aos autos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, os 

documentos comprobatórios dos seus rendimentos e despesas mensais 

(CPC, artigo 98, § 2º). Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Wladys R. Freire do Amaral Juiz 

de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005700-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARESTILDA MARIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005700-24.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: AUTOR(A): ARESTILDA MARIA DE PAULA Requerido: REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, executar a r. sentença. 

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, 2 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334300 Nr: 2862-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 288/296, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353069 Nr: 18050-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERANIL NILDES DA SILVA PINHEIRO, MIRIAN MILTES 
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DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 301/313, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398434 Nr: 10508-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201, 

SUZIANE DA SILVA LOPES - OAB:22307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 349/363, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328608 Nr: 24932-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO TÚLIO MONTEIRO DA SILVA, MARIA DE 

FÁTIMA RODRIGUES, MANOELINA CAMPOS DA COSTA, MARGARETH 

INES SILVA MORAES, MAURO DOS ANJOS, MARIA JOSÉ DA 

ANUNCIAÇÃO, MARIA DO NACIMENTO REIS, MARIA GEOVANINE DA 

SILVA RODRIGUES, MARIA AUXILIADORA DA SILVA FIGUEIREDO, MARIA 

LUCIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 641/689, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377846 Nr: 25186-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMEGE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A, 

FRANCO GRASSI, ALUISIO QUINTANILHA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Ananias dos Santos 

Fernandes - OAB:22455/GO, Ana Lucia da Silva - OAB:37897/GO

 Impulsiono estes autos, na forma do Provimento n. 56/2007-CGJ, 

intimando o executado Aluisio Quintanilha de Barros, por meio de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a exata localização 

do veículo REB/GABI-SC, Placa LWS9532 (fl.50), para posterior avaliação 

do referido bem.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379264 Nr: 26209-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E PAYA LTDA, SANDRA NIERLEI PAYA, 

DEVAIR RODRIGUES GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACAZ ALMEIDA GUERRA - 

OAB:276790, SIDNEY ALCIR GUERRA - OAB:97073

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MEIRA E PAYA LTDA, CNPJ: 

05592193000130 e atualmente em local incerto e não sabido SANDRA 

NIERLEI PAYA, brasileiro(a), Telefone 36863528. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MEIRA E 

PAYA LTDA, SANDRA NIERLEI PAYAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de natureza não tributária, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1072/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2014

 - Valor Total: R$ 519.509,70 - Valor Atualizado: R$ 517.859,73 - Valor 

Honorários: R$ 1.650,00

Despacho/Decisão: (...) CITE-SE a parte executada, por edital, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução 

(LEF, artigo 8º, caput e inciso IV).REGISTRE-SE que o prazo do edital será 

de 30 (trinta) dias.Desde logo, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso como Curador Especial da parte executada (CPC, artigo 72, 

inciso II).Transcorrido in albis o prazo do edital, CERTIFIQUE-SE e, na 

sequência, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso para a oposição de embargos à execução, no prazo legal (STJ, 

Súmula 196).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 02 de março de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 
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interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016878-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que nesta data anexo Laudo 

Socioeconômico. Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao 

art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, 

para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo. NADA MAIS. É o 

que cumpre a Gestora que esta subscreve certificar. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020427-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que nesta data anexo 

RELATÓRIO DE ESTUDO SOCIAL, Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se. NADA MAIS. É o que 

cumpre a Gestora que esta subscreve certificar. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007990-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BLADIMIR VERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado, (CPC, art. 477, §1º). Izabela Gomes da Silva Gestora 

Judiciária

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311816 Nr: 7876-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, 

RODRIGO CESAS SILVA MASSAGUT, VALDEMIR AGOSTINHO DE 

BARROS, JOENIL ELIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TERRAMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

- ME, CNPJ: 07930855000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de TERRAMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME, RODRIGO CESAS 

SILVA MASSAGUTE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA 20126554, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6554/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/05/2012

 - Valor Total: R$24.751,00 - Valor Atualizado: R$24.151,00 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329342 Nr: 25654-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYNAMUS VENCEDOR REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, JOSE APARECIDO LIMA JUNIOR, JONATAS DOS 

SANTOS PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DYNAMUS VENCEDOR 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 10174148000104, 

atualmente em local incerto e não sabido JOSE APARECIDO LIMA JUNIOR, 

Cpf: 21505116813, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JONATAS DOS SANTOS PARREIRA, Cpf: 95389288149, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão 

de Inscrição de Dívida Ativa nº. 141/2013.A parte exequente pugnou pela 

EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 924, II do CPC, com resolução do 

mérito, informando o pagamento integral do débito tributário, bem como dos 

honorários advocatícios.É a síntese. Fundamento e Decido.Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.Por tais razões e, 

com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito.Sem condenação dos honorários advocatícios 

por estarem pagos, conforme demonstrou a exequente com comprovantes 

em anexo, contudo as custas processuais serão suportadas pelo 

executado. Proceda-se o cancelamento definitivo da penhora realizada 

junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se.P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415447 Nr: 19563-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA-EPP, JORGE 

ROBERTO NUNES LOPES, BÁRBARA DINIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA-EPP, 

CNPJ: 07170261000107 e atualmente em local incerto e não sabido JORGE 

ROBERTO NUNES LOPES, Cpf: 99321823700, Rg: 395995, Filiação: 

S/qualificação, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BRASIL 

LUBRIFICANTES LTDA-EPP, JORGE ROBERTO NUNES LOPESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 

201511887, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

201511887/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2015

 - Valor Total: R$16.838,76 - Valor Atualizado: R$16.838,76 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216302 Nr: 11685-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL-LIMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA, JOEL RAMOS DE BARCELO, MARA REGINA SILVA DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSDETE PEDRO DE 

OLIVEIRA (PROC.EST.) - OAB:2530/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente a requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 426843 Nr: 25550-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOTEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

ADÃO LEITE FILHO, JOÃO PAULO BERNARDES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vardel Bizarello dos 

Santos - OAB:11.840, Francisco Ariel Bizarello dos Santos - 

OAB:7.557, Geovani Luiz Munari Lothammer - OAB:14554, Paula 

Patricia Pasqualli - OAB:10.633, Vinicius Delarcos de Oliveira - 

OAB:18.690

 Vistos, (...) Desta feita, considerando que o crédito fora constituído em 

04/02/2011 e a presente ação ajuizada em 10/12/2015, não há que se 

falar em prescrição da ação. No caso sub judice ainda deve ser aplicada a 

Súmula 106 do STJ, no sentido que uma vez proposta a ação no prazo 

fixado para o seu exercício, havendo sido interposta a presente ação, 

dentro do prazo prescricional de cinco anos, da constituição definitiva do 

crédito tributário, não merece acolhida a alegação da parte Excipiente. 

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. No 

mais, manifeste a parte Exequente para prosseguimento da execução. 

Intime-se e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000301-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BERNARDO DAMASCENO DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000301-43.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: FELIPE BERNARDO 

DAMASCENO DE BARROS IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/MT Vistos, 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça para todos os atos processuais 

pleiteado em ID: 27975286, haja vista a Constituição do Estado de Mato 

Grosso, em seu art. 10. inciso XXII, prevê a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. 

Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, 

enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que 

preste as informações, no prazo de dez dias. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006358-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE BATISTA DOS SANTOS SILVA 02606802144 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006358-48.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: EVELINE BATISTA DOS 

SANTOS SILVA 02606802144 IMPETRADO: PREFEITURA DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança com 

Pedido Liminar, impetrado com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º 

“caput”, LXIX, da Constituição Federal, por Eveline Batista dos Santos Silva 

M.E.I, pessoa jurídica, em face de ato praticado pela Prefeitura de Várzea 

Grande/MT, objetivando a liberação de funcionamento da empresa até que 

seja confeccionado o Licenciamento Ambiental. Aduz que na data de 

17/01/2018 foi notificada pela SEMMADRS para obter a licença ambiental 

no prazo de 60 dias. Porém, pela falta de documentação do terreno onde a 

empresa está instalada não conseguiu obter a licença. Com isso, na data 

de 04/06/2018 a empresa foi embargada, além de ter recebido uma multa 

de 10 mil reais. Assenta que deu entrada ao pedido administrativo de 

licenciamento ambiental, contudo lhe foi informado que a liberação demora 

em torno de 180 dias ou até 360 dias. Assim, por ser uma empresa 

familiar, com necessidade de funcionar, impetrou o presente mandamus. 

Decorreu o prazo sem que o impetrado se manifestasse – ID: 17054824. 

Parecer Ministerial em ID: 17726941. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. O mandado de segurança é uma ação constitucional prevista no 

artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal de 1988, tem como objetivo a 

proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou 

abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público. Para o deferimento do “writ” são 

indispensáveis os preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e 

ameaça ou lesão a este direito praticado por agente investido do Poder 

Público. Além disso, tal direito deve ser demonstrado de plano, através de 

documentos, no momento da impetração, uma vez que não se admite a 

dilação probatória no mandado de segurança. No caso em tela, a 

impetrante alegou que a demora do Poder Pública em apreciar o seu 

pedido de obtenção da licença ambiental, viola seu direito líquido e certo, 

dado que necessita da autorização para desenvolver as suas atividades 

e, assim, garantir o sustento familiar. Lado outro, é evidente que a 

impetrada dispõe de prazo para analisar os pedidos de licença ambiental, 

conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.063/2014, artigo 8º, § 5º, esse 

prazo será de acordo com o estabelecido no art. 14 da Resolução Conama 

nº 237/1997, que prevê: “Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá 

estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de 

licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências 

complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses 

a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou 

indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” Assim, 

considerando que o prazo de seis meses já se esgotou, considerando a 

data do requerimento administrativo até o presente momento, o 

deferimento do pedido formulado na inicial é medida necessária. Neste 

sentido comunga o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

DIREITO AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE 

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO VALIDAÇÃO 

DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - PRAZO PARA 

MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – SEIS MESES – RESOLUÇÃO N.º 

237/97 DO CONAMA E ART. 2º DA PORTARIA 389/2015 – OMISSÃO DO 

ÓRGAO AMBIENTAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – APELO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. O 

órgão ambiental dispõe do prazo de 06 (seis) meses para analisar 

processo administrativo de licença florestal, consoante artigo 14, caput, 

§1º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA e art. 2º da Portaria 389/2015, 

cujo prazo começa a contar do protocolo do requerimento. A 

inobservância desse termo configura ato omissivo a legitimar a impetração 

de mandado de segurança. Correta a sentença que determinou a 

observância pela administração ambiental da Portaria nº 

389/2015.Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada, em 

remessa necessária. (TJMT – Ap 68139/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018). Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA invocada, em face da existência de direito 

líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

diante da presença da verossimilhança do direito alegado e, ainda, diante 

do perigo da demora, defiro a medida liminar pleiteada, com fundamento na 

Lei n. 12.016/2009. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Ao 

reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009. 

Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005807-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ADILES DE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005807-68.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALMIRA ADILES DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ALMIRA 

ADILES DE MORAES SILVA propôs “Ação de Cobrança Trabalhista” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que foi 

contratada em 01/01/2007 para exercer a função de Serviços Gerais 

limpeza e higienização do Pronto Socorro, com a jornada de trabalho de 

12/36 de segunda a domingo com uma folga durante semana, mediante 

contrato temporário, com contratações sucessivas que perdurou até 

20/06/2018, quando fora dispensada sem justo motivo. Ao final requer: as 

guias para o seguro desemprego, o pagamento do 13º salário, das férias, 

dos intervalos intrajornada, das verbas rescisórias, do FGTS com a multa 

de 40%, verbas de acordo com o art. 467 e 477 da CLT, bem como o 

seguro desemprego. Com a inicial juntou documentos. Citado, o Requerido 

apresentou contestação em ID: 15190514. Impugnação a contestação em 

ID: 15736250. Oportunizados a especificarem provas, a parte autora 

pugnou pela prova testemunhal – ID: 15990458, e o Município não mais 
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possui provas a produzir – ID: 16648058. É a síntese do necessário. 

Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por 

não depender a lide de maior dilação probatória. Primeiramente, cumpre 

esclarecer acerca da prescrição das parcelas do FGTS, nos termos da 

Súmula 362 do TST que modulou as regras: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova 

redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT 

divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da 

lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito 

de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, 

observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os 

casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, 

aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, 

contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 

(STF-ARE-709212/DF). A ação foi ajuizada em 10/07/2018 visando 

créditos de FGTS referente ao período trabalhado de 01/01/2007 a 

20/06/2018. Considerando a regra do item I da Súmula 362 do TST, para os 

casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13/11/2014, deve ser 

aplicado o prazo prescricional quinquenal, contados do termo inicial. 

Nesse sentido é o seguinte julgado do TJMT: Recurso Inominado nº.: 

0002033-19.2016.8.11.0034 Origem: Vara da Fazenda Pública de Dom 

Aquino Recorrente(s): MUNICÍPIO DE DOM AQUINO e TEREZINHA GOMES 

FERREIRA Recorrido(s): OS MESMOS Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 20/02/2020 EMENTA APELAÇÕES – 

FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER 

NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 

2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – 

DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) 

– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO 

STF E SÚMULA 362 DO TST – Havendo renovações sucessivas do 

contrato temporário de servidor para atender as necessidades 

temporárias de excepcional interesse da administração pública, a 

Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho . A 

prescrição deve ser afastada, para se adequar aos moldes definidos pelo 

STF e pela Súmula 362 do TST. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 

0002033-19.2016.8.11.0034, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, 

Publicado no DJE 21/02/2020) De mais a mais, dos autos se extrai que a 

Requerente foi contratada pelo Município de Várzea Grande, sem 

concurso público, entre os anos de 2007 a 2018, para laborar como 

Serviços Gerais e atender a necessidade temporária e excepcional do 

ente público. É certo que a contratação temporária é modalidade 

excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Vale esclarecer, que a 

despeito de tratar-se de atividade essencial para atender a necessidade 

temporária é admitida contratação temporária de servidor, quando 

preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório. O 

instituto da contratação temporária, não obstante sua importância para a 

garantia do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. Nessa linha temos o julgado do e. Tribunal de Justiça: 

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO –DIREITO AO FGTS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS 

TERMOS DO ART. 20, §4º, DO CPC - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO VÁLIDA ATÉ O ADVENTO DA LEI 11.960/2009 - CORREÇÃO 

MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, 

tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente, bem como 

com renovações de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando 

assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado (...) (Ap 

50899/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). (Destaquei). Dessa forma, no 

presente caso o contrato temporário deve ser declarado nulo e, 

consequentemente, devem ser pagos o valores do FGTS, conforme já 

definido pelo Supremo Tribunal Federal: EMENTA: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁIRO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. 

CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral 

da matéria em análise e reafirmou sua jurisprudência no sentido do direito 

ao levantamento do depósito do FGTS a servidor contratado 

temporariamente pela Administração Pública, em desconformidade com o 

disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal (RE 765.320-RG). 2. Contra 

o acórdão do paradigma foram opostos embargos declaratórios, sob o 

fundamento de que os precedentes existentes no STF não são aplicáveis 

aos casos, como o ora em exame, em que a contratação tida por irregular 

tem natureza jurídico-administrativa e não celetista. 3. A solução da 

controvérsia dos autos, portanto, será finalizada com o julgamento dos 

embargos declaratórios opostos no RE 765.320-RG. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para 

determinar a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que seja 

observada a sistemática de repercussão geral. (RE 784014 AgR-ED, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 

06-09-2017). Acerca do terço constitucional das férias, multa da CLT, 13º 

salário, observa-se que os pedidos não merecem prosperar. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 

70912/DF - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS 

PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS – 

REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. 

Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a 

Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante 

ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, a contratada só possui direito ao 

salário, bem como à percepção do FGTS. 3. Em sintonia com o hodierno 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas 

renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito ao 

recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 

596.478/RR e 765.320/MG). (...). (Apelação / Remessa Necessária 

107478/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, 

Publicado no DJE 13/09/2018). (Destaquei) EMENTA CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL –– CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF – DIREITO SOMENTE 

AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO – APLICAÇÃO DO 

ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – ENTENDIMENTO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUPORTADOS 

PELO APELADO – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –ADEQUAÇÃO 

– RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - DESPROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - .Mostrando-se nulo o contrato temporário 

de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado 

sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 2º, da CF, a 

contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS . 

2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na 

liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo 
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Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810; (N.U 

0012311-63.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). 

(Destaquei) Pois bem. Dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 que o 

depósito do FGTS será devido para o trabalhador que tiver seu contrato 

de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, § 2º da Constituição 

Federal, contudo sem o acréscimo da multa de 40%. Diante do exposto, 

reconhecido o contrato nulo com efeito “ex tunc”, e pelo que consta dos 

autos, JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial 

face a nulidade do contrato de trabalho dos anos de 2007 a 2018, fazendo 

jus ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, durante o período 

laborado não prescrito, sobre os quais devem incidir correção monetária a 

partir da data em que a verba era devida e juros de mora a partir da 

citação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sobre a condenação 

retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado 

o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Diante da sucumbência recíproca, mas como a parte Autora decaiu da 

maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo 

único do art. 86, condeno a parte Autora nas custas e honorários de 

advogado que arbitro em 4% do valor dado a causa, observado quanto a 

exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida. Determino o reexame 

necessário desta decisão conforme entendimento da Súmula 490 STJ. 

Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. 

Tribunal para o reexame necessário. Transitada em julgado a decisão, ao 

requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do 

art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 

de fevereiro de 2020. Alexandre Elais Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009717-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VALDEVINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009717-06.2018.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO VALDEVINO DE 

CAMPOS REQUERIDO: INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, SEBASTIÃO VALDEVINO DE CAMPOS propôs ação de 

restabelecimento de auxílio doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL. Antes de ocorrer a citação da parte requerida o 

autor pugnou pela desistência da ação em ID: 19569208. É o relatório. 

Fundamento e decido. Face ao pedido formulado pela parte autora, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO o feito sem 

exame do mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais. Transitada em julgado, dê-se a baixa de estilo e 

arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 
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pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002107-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CURADO JARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002107-84.2018.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE CURADO JARDINI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, DANIELE CURADO 

JARDINI propôs “ação de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores 

públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, exercendo o cargo de agente administrativo/técnico 

administrativo, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Sustenta que na condição de servidora 

pública, com posse efetiva desde a data 30/08/2002, tem direito à 

progressão funcional para elevar ao nível/classe B-04 para C-05, o que, 

todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que já teve 

seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança PJe nº 

1002833-92.2017, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública. Sendo assim, comparece através desta ação para 

cobrar os valores devidos da diferença salarial desde 19/06/2015 até 

20/04/2017 (data que ajuizou o mandado de segurança). Finaliza, 

requerendo que a parte Ré efetue o pagamento das diferenças salariais 

não percebidas no período referido acima, acrescidos de juros e correção 

monetária, inclusive sobre férias e décimo terceiro salário. Juntou 

documentos. Devidamente citado, a parte Ré apresentou contestação e, 

pugnou pela improcedência da demanda em ID: 13357656. Impugnação à 

contestação em ID: 14211107. Não houve especificação de provas. As 

alegações finais foram apresentadas pela parte autora em ID: 19791920 e 

pela parte ré em ID: 20971600. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há 

questões de fato a dirimir que reclamem a produção de provas em 

audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, passo à 

imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico que, o direito 

da parte autora encontra-se vertido por ocasião do julgamento do 

Mandado de Segurança PJe nº 1002833-92.2017, a sentença foi deferida 

parcialmente a ordem, deixando de determinar que a autoridade impetrada, 

ora parte Ré, promovesse a imediata progressão funcional, pois foi 

cumprida no curso da demanda em sede de liminar. No entanto condenou 

o Município a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, a partir 

da propositura do “writ”. Assim sendo, faz jus a parte Autora ao 

pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no 
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“mandamus”, com o trânsito em julgado em 05/02/2020, pertinentes ao 

período do ajuizamento da ação mandamental, no tocante ao 

enquadramento para classe/nível C-05. De mais em mais, é incontroverso 

que os artigos 18 a 26 da Lei Municipal nº 3.797/2012, com redação dada 

pela Lei nº 4.007/2014, garante-lhe a progressão funcional de forma 

automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. “In casu”, diante do 

conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a parte 

autora já foi devidamente enquadrada na classe/nível C-5, restando, 

portanto, o requerido providenciar o pagamento das diferenças salariais 

não percebidas no período de 19/06/2015 até 20/04/2017, inclusive com 

reflexos sobre férias e 13º salário, objeto do “mandamus”. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a 

parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no 

processo PJe nº 1002833-92.2017, da 1ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta comarca, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com 

os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei 

nº 3.797/2012, com redação dada pela Lei nº 4.007/2014. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser observado a 

modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo 

a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei 

n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, 

devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo 

IPCA-E. Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da fixação da porcentagem (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002601-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SILVANA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002601-46.2018.8.11.0002. AUTOR(A): APARECIDA SILVANA 

GONCALVES DA SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

APARECIDA SILVANA GONÇALVES DE ALMEIDA propôs “ação de 

cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em 

síntese, pertencer ao quadro de servidores públicos do Município de 

Várzea Grande, ocupa o cargo de Professora I a IV, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Assinala que 

as atribuições, bem como a política salarial e plano de carreira do 

Magistério Público Municipal, é regida pela Lei 3.505/2010 combinada com 

a Lei Complementar 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação. Afirma que ingressou com pedido 

administrativo de reenquadramento no Nível C, Classe 3, mas o pedido 

nunca foi analisado pelo requerido. Porém, no ano de 2014, foi publicada a 

Portaria 027/2014, onde foi concedida elevação de nível para todos os 

trabalhadores efetivos da Educação Básica Superior do Município, nos 

termos do § 1º do art. 51 da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, 

passando a requerente ao Nível 4, Classe B, como consta em sua ficha 

funcional. Assevera que em momento nenhum o requerido reconheceu 

sua promoção de Classe em razão de sua pós-graduação, sendo que 

deveria ter tido tal promoção em efeitos desde outubro/2013, sendo que 

deveria estar enquadrada como Nível 5, Classe C desde outubro/2016 pelo 

lapso temporal já alcançado. Finaliza, requerendo a procedência do pleito, 

condenando o requerido a promover o correto enquadramento nas 

classes de promoção, com efeito retroativo a data em que nasceu o direito 

à promoção. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e 

no mérito teceu comentários acerca dos índices de correção monetária e 

juros aplicados a fazenda pública – ID: 15412701. A parte autora 

impugnou a contestação em ID: 15530422. Oportunizados a especificarem 

provas, as partes manifestaram pela não produção de novas e provas e 

requerendo o julgamento antecipado do feito. Apresentaram as alegações 

finais. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da 

requerente de obter a progressão na carreira profissional da rede 

municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas 

classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos 

condizentes com a promoção. O invocado direito está alicerçado na Lei 

Complementar nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de 

Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Várzea Grande, depois de assegurar, em seu art. 

18, que a progressão funcional dos profissionais da educação escolar 

dar-se-á por progressão nas classes e promoção nos níveis, e a 

progressão de nível ocorrerá em virtude de nova habilitação profissional, 

observado o interstício de 03 anos (art. 19), bem como a promoção de 

classe em razão do tempo de serviço, a cada 03 anos (art. 21). Desse 

modo, só há que falar em promoção se, além de demonstrado o interstício 

de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos 

profissionais da educação escolar da rede pública municipal, resultar 

comprovada a avaliação de desempenho favorável, bem como 

especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional nos termos 

do artigo 23 da Lei nº 3.797/2012. No caso dos autos, contudo, a 

requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto 

no § 4º, do art. 20º, da referida Lei Complementar, que cuida da promoção 

automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte a 

esse respeito, deixando de regulamentar o processo de avaliação no 

prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente está com a razão, ante a verificação de que 

consta da Lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, 

que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da 

carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de 

avaliação. É evidente o entendimento de que, justamente por dever de 

obediência ao princípio da legalidade, deve a Administração Pública 

atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 2º da Lei Municipal nº 

3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o que a lei determina. 

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma 

regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção 

pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a promoção 

automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido 

prejuízo aos administrados. Resta, pois, examinar os documentos 

acostados aos autos, com a inicial e a contestação apresentada, à luz do 

que prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012. Observa-se que a autora 

tomou posse efetiva em 30.08.2002, para o cargo de professora I a IV, 

tendo elevação para nível II em 2007, e Nível 3, Classe B em 2011, após, 

com a portaria 124/2014 foi enquadrada no Nível 04, Classe B, que se 

encontra até os dias atuais. Assim, feitas tais observações, cumpre 

anotar que a requerente faz jus ao deferimento integral dos pedidos, vez 

que ingressou no quadro do serviço público por meio de concurso público 

municipal em 30.08.2002 possuindo o ensino superior e, apresentou 

certificado de conclusão de especialização, enquadrando-se assim na 

Nível C (especialização), Classe 5 (tempo de serviço). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes 

termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que 

proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a parte 

requerente para Nível C, Classe 4, desde novembro/2013 e Nível C, Classe 

5 desde outubro/2016, sem prejuízo de futuras promoções, com a 

consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 

3.767/2012, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os 
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valores já recebidos mensalmente pela requerente. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. 

Sobre a condenação retro mencionada, deve ser observado a modulação 

dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado 

em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do 

advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 

3º, inc. II). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001294-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): EDUARDO CARLOS DA COSTA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, EDUARDO CARLOS 

DA COSTA SILVA propôs “ação de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao quadro de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, com nomeação no dia 

02.05.2012 para o cargo de técnico administrativo educacional, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação e, até o momento não foi elevado para o 

nível 02, classe B, como faz jus desde abril de 2015. Finaliza, sustentando 

que faz jus ao enquadramento nos termos da Lei nº 3.797/12, razão pela 

qual requer a procedência do pleito, condenando o requerido a promover o 

correto enquadramento no nível, com efeito retroativo a data em que 

nasceu o direito a promoção, bem como o pagamento do retroativo. Com a 

inicial juntou documentos. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação e no mérito teceu comentários acerca dos índices de 

correção monetária e juros aplicados a fazenda pública – ID: 13154962. A 

parte autora impugnou a contestação em ID: 13979527. Oportunizados a 

especificarem provas, as partes manifestaram pela não produção de 

novas e provas e requerendo o julgamento antecipado do feito. 

Apresentaram as alegações finais. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não depender a lide 

de maior dilação probatória. Como se observa nos autos e, 

particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser enfrentada reside na 

aferição do apontado direito da requerente de obter a progressão na 

carreira de agente administrativo da rede municipal de ensino de Várzea 

Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o 

recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção. O invocado 

direito está alicerçado na Lei Complementar nº 3.797/2012, que dispõe 

sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, 

depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dos 

profissionais da educação escolar dar-se-á por progressão nas classes e 

promoção nos níveis, e a progressão de nível ocorrerá em virtude de nova 

habilitação profissional, observado o interstício de 03 anos (art. 19), bem 

como a promoção de classe em razão do tempo de serviço, a cada 03 

anos (art. 21). Desse modo, só há que falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação escolar da rede pública 

municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, 

bem como especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional 

nos termos do artigo 23 da Lei nº 3.797/2012. No caso dos autos, 

contudo, a requerente se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o 

disposto no § 4º, do art. 20º, da referida Lei Complementar, que cuida da 

promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se 

inerte a esse respeito, deixando de regulamentar o processo de avaliação 

no prazo assinalado na Lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional 

almejada. A requerente está com a razão, ante a verificação de que 

consta da Lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, 

que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da 

carreira do profissional da educação básica do ensino público municipal e 

não havendo o processo de avaliação. Assim, ao mesmo tempo em que o 

legislador ordinário condicionou os requisitos subjetivos – quais sejam as 

avaliações de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o 

exame da qualificação em instituições credenciadas – aos critérios a ser 

definidos por lei própria, tratou de prever, também, a excepcional hipótese 

de a Administração Pública omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo 

norma clara no sentido de promover automaticamente os servidores que 

cumprirem o requisito temporal no serviço, no caso de não lhes serem 

oportunizadas as comentadas avaliações. É evidente o entendimento de 

que, justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20, § 2º 

da Lei Municipal nº 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Resta, pois, examinar os documentos 

acostados aos autos, com a inicial e a contestação apresentada, à luz do 

que prescreve a Lei Municipal nº 3.797/2012. Observa-se que o autor 

tomou posse efetiva em 02.05.2012, para o cargo de Tec. De 

Desenvolvimento Educacional, completando o interstício de 03 (três) anos 

em abril de 2015. Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a 

requerente faz jus ao deferimento integral dos pedidos. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes 

termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que 

proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo a parte 

requerente para o Nível 02, Classe B, com efeitos desde abril de 2015, 

sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do 

pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.767/2012, observada a 

prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior da propositura da ação, deduzindo os valores, por ventura, já 

recebidos mensalmente pela requerente. A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a 

condenação retro mencionada, a correção monetária terá a aplicação pelo 

INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que 

deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo 

de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e 

condeno-o em honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. II). 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, ao requerente 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 

535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 2 

de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003218-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSARIA ROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003218-06.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA ROSARIA ROA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MARIA ROSARIA ROA propôs 

“Ação declaratória c/c cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, alegando, em síntese que é funcionária pública municipal, 

efetiva no cargo de auxiliar de serviços gerais, nível elementar, lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde, tomou posse em 17.09.1991. Aduz que no 

mês de setembro de 2010 entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, que 

passou a regulamentar o serviço na área da saúde e, no ano de 2017, 

juntando certificado de curso de ensino superior requereu a progressão 

para Classe E, Nível 9. Porém, está enquadrada em Classe D, Nível 8. 

Finalizam requerendo o correto enquadramento, com a condenação do 

requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os 

reflexos pertinentes as verbas trabalhistas. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e 

no mérito teceu comentários acerca dos índices de correção monetária e 

juros aplicados a fazenda pública – ID: 14389550. A parte autora 

impugnou a contestação em ID: 14782013. Oportunizados a especificarem 

provas, as partes manifestaram pela não produção de novas e provas e 

requerendo o julgamento antecipado do feito. Apresentaram as alegações 

finais. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a 

questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado direito da parte 

requerente de obter a revisão de enquadramento na carreira de 

profissionais da saúde, e por consequência, o recebimento dos 

vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação 

do que dispõe a Lei Municipal nº 3.507/2010. O invocado direito está 

alicerçado, primeiramente, na Lei Municipal nº 3.507/2010, que estabelece 

as diretrizes acerca do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da 

Secretaria Municipal de Saúde, estabelece normas gerais de 

enquadramento e dá outras providências, prescreve, em seu art. 32, o 

seguinte: “Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma 

classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois 

anos para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de 

formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. Como se vê 

acima, os profissionais da saúde fazem jus, realmente, inclusive nos 

termos dos estatutos e dos planos da Secretaria Municipal de Saúde, à 

progressão funcional com base em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupam, vez que se está a cuidar aqui de valorização 

profissional. Nessa mesma linha, o art. 34, inciso II, alínea “c”, da referida 

lei dispõe o seguinte: “Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, 

observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar: III – cargos de 

Nível Elementar com enquadramento inicial na Classe A: b) Classe D, 

requisito da Classe C acrescidos 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento; c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior.” Desse modo, só há que falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de efetivo exercício entre os padrões, que se 

refere o artigo 35, inciso I da Lei 3.507/2010, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional nas áreas 

de atuação do grupo ocupacional. No caso dos autos, contudo, o 

requerente apresenta certificado de conclusão de curso de ensino 

superior – ID: 12880509. Assim, ao mesmo tempo em que o legislador 

ordinário condicionou os requisitos subjetivos, quais sejam, as avaliações 

de desempenho e conhecimento, nelas incluindo, por óbvio, o exame da 

qualificação em cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação, aos 

critérios a ser definidos por lei própria, tratou de prever, também, a 

excepcional hipótese de a Administração Pública omitir-se ou manter-se 

inerte, estabelecendo norma clara no sentido de promover 

automaticamente os servidores que cumprirem o requisito temporal no 

serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as comentadas 

avaliações. Tem-se, assim, no caso dos autos, que preenchendo os 

requisitos estabelecidos pela lei municipal de planos da Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme se comprova através dos documentos 

acostados nos autos, a Autora faz jus ao enquadramento ora pleiteado na 

inicial. Assim, feitas tais observações, cumpre anotar que a requerente 

faz jus ao deferimento integral dos pedidos, vez que ingressou no quadro 

do serviço público por meio de concurso público municipal em 17.09.1991 

e apresentou certificado de conclusão de ensino superior, 

enquadrando-se assim na Classe E, Nível 9. Com a comprovação do 

necessário tempo de serviço público, devidamente apresentado nos 

autos, resulta inequívoco o direito objetivado de ser o requerente 

promovido às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes 

ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, nos termos do art. 37º, 

§ 3º, da Lei Municipal nº 3.507/2010. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, 

extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para providenciar o 

enquadramento almejado na inicial, promovendo a requerente para Classe 

E, Nível 9, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 3.507/2010, 

observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores 

eventualmente recebidos pela requerente. Sobre a condenação retro 

mencionada, deve ser observado a modulação dos efeitos constantes nas 

ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, 

quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao 

art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 

25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o 

Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em 

honorários advocatícios, cujo percentual será apurado em fase de 

liquidação. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005678-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA RAMONA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005678-34.2016.8.11.0002. AUTOR(A): IEDA RAMONA DO AMARAL 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, IEDA RAMONA DO 

AMARAL propôs “ação ordinária de enquadramento nas de cobrança” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

ao quadro de servidores públicos do Município, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, integrante do quadro do Magistério 

Público Municipal, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Sustenta que na condição de servidora 

pública, com posse efetiva desde a data 23.07.1999, tem direito à 

progressão funcional para enquadramento na Classe E, no ano de 2011, o 

que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que 

teve seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Código 

nº 249407, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, reconheceu o direito ao enquadramento na Classe D. Sendo 

assim, comparece através desta ação para cobrar os valores devidos da 

diferença salarial desde 26.05.2005 até 25.06.2010 (data que ajuizou o 

mandado de segurança). Finaliza, requerendo que a parte Ré promova o 

correto enquadramento da autora e efetue o pagamento das diferenças 

salariais não percebidas no período referido acima, acrescidos de juros e 

correção monetária, inclusive sobre férias e décimo terceiro salário. 

Juntou documentos. Devidamente citado, a parte Ré apresentou 

contestação e, pugnou pela improcedência da demanda em ID: 12425124. 

Não houve especificação de provas. As alegações finais foram 

apresentadas por ambas as partes. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Não há questões de fato a dirimir que reclamem a produção de provas em 

audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, passo à 

imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico que, o direito 

da parte autora encontra-se vertido por ocasião do julgamento do 
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Mandado de Segurança 249407, que tramitou na 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, desta comarca, a sentença foi procedente, promovendo 

Ieda Romana do Amaral para a Classe D. No entanto o recebimento das 

diferenças de vencimentos pretéritos devem ser buscados em ação 

própria de cobrança. Assim sendo, faz jus a parte Autora ao pagamento 

das diferenças decorrentes da concessão da ordem no “mandamus”, 

pertinentes ao período do ajuizamento da ação mandamental, no tocante 

ao enquadramento para classe D. De mais em mais, é incontroverso que 

os artigos 3 a 9 da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhe a progressão 

funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de 

desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os 

servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício. “In 

casu”, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se 

que a parte autora também faz jus ao reenquadramento na Classe E, no 

ano de 2011, conforme a promulgação da Lei nº. 2.361/2001. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a 

promover o correto enquadramento da parte autora para Classe E, ao 

modo determinado na Lei Municipal nº. 2.361/2001, com efeito retroativo a 

data em que nasceu o direito a promoção (2011), bem como pagar à parte 

autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo 

Código 249407, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta 

comarca, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com os 

coeficientes específicos de promoção a que faz jus. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. 

Sobre a condenação retro mencionada, deve ser observado a modulação 

dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

fixação da porcentagem (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em 

liquidação. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005706-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005706-02.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MAIRDES MARIA DA SILVA 

MORAES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MAIRDES MARIA 

DA SILVA MORAES propôs “ação ordinária de enquadramento nas 

classes de promoção c/c cobrança de diferenças de vencimentos” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

ao quadro de servidores públicos do Município, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, integrante do quadro do Magistério 

Público Municipal, conforme termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos. Sustenta que na condição de servidora 

pública, com posse efetiva desde a data 20.02.1995, tem direito à 

progressão funcional para enquadramento na Classe F, no ano de 2010, o 

que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que 

teve seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança Código 

nº 249407, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. Sendo assim, comparece através desta ação para cobrar os 

valores devidos da diferença salarial desde 25.06.2005 até 25.06.2010 

(data que ajuizou o mandado de segurança). Finaliza, requerendo que a 

parte Ré promova o correto enquadramento da autora e efetue o 

pagamento das diferenças salariais não percebidas no período referido 

acima, acrescidos de juros e correção monetária, inclusive sobre férias e 

décimo terceiro salário. Juntou documentos. Devidamente citado, a parte 

Ré apresentou contestação e, pugnou pela improcedência da demanda em 

ID: 12424871. Não houve especificação de provas. As alegações finais 

foram apresentadas por ambas as partes. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Não há questões de fato a dirimir que reclamem a produção de 

provas em audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, 

passo à imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico 

que, o direito da parte autora encontra-se vertido por ocasião do 

julgamento do Mandado de Segurança 249407, que tramitou na 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, desta comarca, a sentença foi 

procedente, promovendo Marides Maria da Silva Moraes para a Classe F. 

No entanto o recebimento das diferenças de vencimentos pretéritos 

devem ser buscados em ação própria de cobrança. Assim sendo, faz jus 

a parte Autora ao pagamento das diferenças decorrentes da concessão 

da ordem no “mandamus”, pertinentes ao período do ajuizamento da ação 

mandamental, no tocante ao enquadramento para classe F, com a 

consequente efetuação do pagamento específico de promoção a que faz 

jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, 

extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a promover o correto 

enquadramento da parte autora, bem como pagar as diferenças 

decorrentes da concessão da ordem no processo Código 249407, da 2ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública, com os coeficientes específicos 

de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001, em relação 

ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento do mandado de 

segurança, período de 25.06.2005 a 25.06.2010. A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. 

Sobre a condenação retro mencionada, deve ser observado a modulação 

dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, sendo a aplicação 

pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

fixação da porcentagem (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em 

liquidação. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, à 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453690 Nr: 13505-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Nos termos do disposto na CNGC e na legislação vigente, impulsiono 

estes autos ao Ministério Público ante o contido na certidão de fl. 275.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 536336 Nr: 7999-88.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 Vistos etc.RELATÓRIO.[...]. É o relatório para fins do artigo 423, II do 

CPP.Não havendo nulidades, DECLARO saneado o processo e determino o 

julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta 

Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta Presidência que 

atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de 

alinhamento do CNJ.O Ministério Público, ao arrolar suas testemunhas, 

postulou que sejam requisitadas certidões criminais, pedido este que 

DEFIRO PARCIALMENTE, tão somente para determinar que seja juntada ao 

feito a folha de antecedentes criminais da pronunciada, que deverá ser 

extraída exclusivamente pela ferramenta disponível no sistema apolo. A 

defesa não requereu diligências.INDEFIRO a notificação das testemunhas 

que eventualmente residam fora da Comarca para depor em Plenário (STJ 

- HC 18196/SP), facultada que fica a apresentação de tais testemunhas 

pelas partes.DETERMINO que a Sr.ª Gestora prepare o presente processo 

para julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar e cumprir todas 

as formalidades legais e de estilo.Em relação ao pedido de formação de 

expediente com reprodução de peças do processo, veiculado pelo 

Ministério Público, a Sr.ª Gestora deverá observar estritamente ao que 

prescreve o art. 472, parágrafo único, do CPP, providenciando, 

unicamente, “cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões 

posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do 

processo”.Por fim, os demais pedidos do Parquet têm relação com a fase 

de plenário e com a própria sentença, de modo que não cabe o seu 

enfrentamento neste momento.Procedam-se às intimações e notificações 

pertinentes.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453690 Nr: 13505-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN BOTELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN BOTELHO - OAB:17641

 Intimar Doutor Ronan Botelho OAB/MT 17.641, defensor de Ronan Botelho 

Júnior para que tome conhecimento da decisão a seguir transcrita: (...) 

Diante do exposto: I. INDEFIRO o pedido de restituição, veiculado à fl. 290. 

II. Por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses de rejeição 

da denúncia (art. 395 do CPP) ou de absolvição sumária (art. 397 do CPP), 

REJEITO a preliminar de nulidade do inquérito policial e DETERMINO o 

prosseguimento do feito. DESIGNO o dia 1º.4.2020, às 13h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca, com prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e requisite-se o acusado preso. Notifiquem-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Intime o advogado subscritor da resposta à 

acusação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406082 Nr: 14589-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS, 

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES, JOÃO MADUREIRA 

DOS SANTOS, ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO, MARCOS 

ANTONIO DE MORAES, HILTON GUSMÃO ALVES, VIRDINEI DA SILVA 

BENS, VICTOR DE FREITAS GUIMARÃES, CIRO FREITAS GUIMARÃES, 

ANTONIO GONÇALO MANINHO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CRISTINA BISPO 

MAGALHÃES - OAB:22.417, BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - 

OAB:24021/O, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B, 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:8458/MT, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:8.936 MT, Jhonatan da Silva Gusmão - OAB:OAB/MT 

20.076-O, LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 10.948, MARCELLE 

RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944, Michelle Alves Donegá - 

OAB:74670, ROBSON DA SILVA - OAB:MT 17.056, TALLITA ROSA 

CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606, THALES VINICIUS DE MATOS 

MOURA - OAB:24011

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu VIRDINEI DA 

SILVA BENS, via DJE, para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 

(DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 477133 Nr: 216-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

SÉRGIO BATISTELLA - OAB:9.115/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença que segue: "Isto posto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA, suficientemente 

qualificado nos autos, nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006, combinado com art. 65, III, “d”, do Código Penal- com as 

implicações da Lei dos Crimes Hediondos.Passo a dosar a pena –Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: 

a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento, a natureza e a quantidade da droga, já que não há nos 

autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, com estribo no art. 

59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 

8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.Reconheço a atenuante 

da confissão espontânea, porém, a pena está em seu mínimo legal.

Não há outras causas de alteração da reprimenda.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime inicial semiaberto para o 

cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do patrimônio do réu, 

nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/2006.Condeno o réu às custas do processo, determinando a 

inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a 

análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a 

mutabilidade patrimonial.Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do 

réu no rol dos culpados."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555319 Nr: 17589-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDAIAS CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 Tendo em vista que o réu não foi devidamente intimado da sentença, 

devolvo os autos para apreciação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529167 Nr: 3887-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARA DE SOUZA CANAVARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO A . DA C. 

STEFAN - OAB:7030
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 Intimação do advogado devidamente habilitado da parte dispositiva da 

sentença que segue: "Isto posto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR a ré EDIMARA DE SOUZA CANAVARROS, suficientemente 

qualificada nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, 

combinado com art. 65, III, “d”, do Código Penal.Passo a dosar a pena –Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis à 

ré, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes motivos, 

com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, 

c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 

em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.Reconheço 

a atenuante da confissão espontânea, porém, a pena está em seu mínimo 

legal.Não há agravantes.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/2006, 

reduzo a pena em 2/3, encontrando a pena final e definitiva de 1 (um) ano 

e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias 

multas.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime 

inicial aberto para o cumprimento da pena.Nos termos do art. 44, § 2º do 

Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas 

em sede de execução.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos 

termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 

11.343/2006.Condeno a ré às custas do processo, determinando a 

inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a 

análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a 

mutabilidade patrimonial.Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do 

réu no rol dos culpados."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532238 Nr: 5544-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:MT 19.246

 DR. JEFERSON SILVA CORREA OAB/MT 19246 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571971 Nr: 4991-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 DR. MARCIO TADEU SALCEDO OAB/MT 6038/0 - para apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 522554 Nr: 25827-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 4801-B

 DR. LAZARO ROBERTO DE SOUZA OAB/MT 4801-B - para que forneça o 

endereço da testemunha Hellen.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 581817 Nr: 10329-24.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SEIXAS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES DE LIMA - OAB:MT 24.537/0

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado RODRIGO SEIXAS DE JESUS nas sanções do art. 157, “caput”, 

do Código Penal, à pena de 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o 

pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato.O acusado, que foi defendido por 

Advogado particular, fica CONDENADO ao pagamento das custas 

processuais.Em razão do regime inicial imposto para cumprimento da pena, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando o condenado 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado, 

Ministério Público e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529627 Nr: 4181-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA COSTA SOTO 

- OAB:18.509

 INTIMAR ADVOGADA DO ACUSADO JOSUÉ FREITAS SILVA, Dra. SILVIA 

REGINA COSTA SOTO - OAB/MT 18509, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 12.03.2020 ÀS 15H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549902 Nr: 14972-59.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: dimas duarte de almeida 

botelho - OAB:

 INTIMAÇÃO para o advogado dimas duarte de almeida botelho, OAB/MT 

19.379/B, para comparecer na audiência designada para o dia 16/07/2020 

às 15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558607 Nr: 19495-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA CAROLINA O. 

CARNEIRO - OAB:26.393/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado ALANA CAROLINA O. CARNEIRO, OAB/MT 

26.393, para comparecer na audiência designada para o dia 16/07/20 às 
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15:30 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 580697 Nr: 9759-38.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MARTINS DE 

SOUZA BARBOZA - OAB:20521/O

 INTIMAÇÃO para o advogado JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA 

BARBOZA, OAB/MT 20.521/O, para comparecer na audiência designada 

para o dia 28/07/2020 às 14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da 

Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542373 Nr: 11032-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860/M/T

 INTIMAÇÃO para o advogado OSEIAS LUIZ FERREIRA, OAB/MT 12.860, 

para comparecer na audiência designada para o dia 15/07/2020 às 16:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595422 Nr: 17708-16.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maykel Quinteiro Duarte 

Amorim - OAB:MT 21.538

 INTIMAÇÃO para o advogado Maykel Quinteiro Duarte Amorim, OAB/MT 

21.538, para comparecer na audiência designada para o dia 28/072020 às 

15:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 497236 Nr: 12306-22.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO - 

OAB:24970/B, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 INTIMAÇÃO para o advogado LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB/MT 

15.304, ANDRESSA RAMOS DE SENE, OAB/MT 26.267,

FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO, OAB/MT 24.970/B , para 

comparecer(em) na audiência designada para o dia 06/03/2020 às 14:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 582464 Nr: 10706-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBDSF, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA GONÇALVES DE 

ARRUDA - OAB:20310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 65 para o fim de designar 

audiência de instrução para o dia 15/04/2020, às 15h30min.

Intimem-se os autores e Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON VIEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006813-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZON VIEIRA 

CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 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: 1006814-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006814-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLIANA LETICIA 

DO CARMO POLO PASSIVO: ZURICH BRASIL SEGUROS 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: 

31/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 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: 1006822-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006822-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VANDERLEI DOS 

SANTOS MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1006823-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLY FAISTINGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006823-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DARLY 

FAISTINGUER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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 II Data: 31/03/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 

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: 1006825-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006825-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANA 

SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO 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: 31/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1006827-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DA SILVA SOFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006827-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO RICARDO 

DA SILVA SOFFA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA 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: 31/03/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 

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: 1006833-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARTINS MENDES OAB - MT19639/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1006833-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECI DOS 

SANTOS SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANE MARTINS 

MENDES POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 1 de 

março 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: 1020240-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSALINA WENDISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N. 1020240-43.2019.8.11.0002 DESPACHO Visto. Em análise 

dos autos observo que é necessária a oitiva das partes e testemunhas, 

motivo pelo qual DESIGNO audiência de Instrução para o dia 15/04/2020, 

às 11h, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) Leigo(a) (Art. 37 da Lei 

9.099/95). INTIMO AS PARTES PARA COMPARECEREM, cabendo-lhes 

trazer eventuais testemunhas na audiência, sob pena de preclusão. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018579-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA MOURA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE AMARAL MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018579-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ELDA MOURA SANTOS 

EXECUTADO: JACKELINE AMARAL MEDEIROS Vistos etc. Trata-se de 

ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL cumulado com DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, logo, verifica-se o equívoco na inicial, posto que 

têm pedidos com ritos incompatíveis, haja vista que o processo de 

conhecimento (danos materiais e morais) está previsto no Livro I da Parte 

Especial do CPC (art. 318 e seguintes), e o processo de execução de título 

extrajudicial (cheque) é regulado pelo Livro II da Parte Especial do CPC 

(art. 771 e seguintes). Assim, DETERMINO à parte autora que emende a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do 

CPC, devendo informar qual objeto da ação pretende manter, bem como 

adequar o pedido ao rito. A não regularização do feito na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))
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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 DESPACHO Processo: 

1000561-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO RODRIGUES LISBOA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando a apresentação de atestado médico, acolho 

a justificativa apresentada no ID 29135413. Assim, designo nova audiência 

de conciliação no evento seguinte, ficando as partes intimadas. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005353-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CRISTIANO NEIVA AGUAIR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAMILO BATISTA TELES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005353-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS CRISTIANO NEIVA 

AGUAIR REQUERIDO: MARCOS ANTONIO ALVES Vistos etc. Cumpra-se a 

decisão judicial deprecada, servindo à presente como mandado, ou 

expedindo-se o necessário. DESIGNO para o dia 31/03/2020, às 09h, a 

audiencia de instrução, intimando-se a testemunha. 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: 1000028-33.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA PEROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000028-33.2020.8.11.0077. REQUERENTE: CLEIDINEIA PEROSO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Os 

autos vieram por competência declinada do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, id. 29537699, por 

solicitação juntada pela parte autora no id. 28153613, desacompanhada de 

comprovante de endereço. Ainda, consta juntada com a petição inicial 

declaração da parte autora (id. 28142424) emitida em 20.01.2020 

informando que reside na Avenida Tenente Coronel Duarte, nº 285, Bairro 

Centro Norte, Cidade de Cuiabá/MT, e na procuração outorgada à 

advogada constata-se ser este o endereço do escritório profissional da 

mesma. O comprovante de endereço é documento indispensável à 

propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95). 

Assim, 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. 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: 1006177-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

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: 

1006177-76.2020.8.11.0002. AUTOR: JOSIANE RIBEIRO DE MORAIS REU: 

OI S/A 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 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. 29561158) apresenta 

período limitado de pesquisa (10/2013 a 12/2015), e tem data de emissão 

em 13.12.2017, e assim não é possível verificar eventual existência de 

outras inscrições, 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: 1003169-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003169-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA DIAS GONCALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. A parte autora, em resposta ao despacho de id. 

28726768, manifestou-se alegando que a requerida se negou ao 

fornecimento dos documentos solicitados (id. 29409567). No entanto, não 

juntou protocolo de atendimento pessoal na agência, e em outros 

processos não se constatou nenhum óbice ao fornecimento do 

documento. Ainda, com a juntada do contrato de locação (id. 29409572), 

verifica-se que seu período de vigência é de 07.09.2019 a 06.09.2020. 

Assim, 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 prova de comparecimento na agência e negativa 

da mesma em fornecer o histórico da unidade consumidora da residência, 

bem como as faturas e comprovantes de pagamento do período já 

transcorrido do contrato de locação. A não apresentação do documento 
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na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). 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: 1006668-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1006668-83.2020.8.11.0002. AUTOR: MICHEL DA SILVA REU: ENERGISA 

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, pois não foi juntado 

qualquer documento e a liminar é para exclusão do apontamento. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006711-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENISA DARLA ALMEIDA MENDES OAB - MT25537/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 DESPACHO Processo: 

1006711-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO JUNIO BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 

pois não foi juntado qualquer documento que comprove a negativação. 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: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005224-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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, pois o documento juntado a este fim (id. 29333975) não 

possui data de emissão e não está juntado de forma completa, e assim 

não é possível verificar eventual existência de outras inscrições, 

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: 1007419-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMENSON FEITOSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URB CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO LTDA (REQUERIDO)

TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR OAB - MS9429 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007419-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERMENSON FEITOSA DE 

JESUS REQUERIDO: URB CONSTRUTORA & ADMINISTRACAO LTDA, 

TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA Vistos etc. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO CÍVEL movida por EMERSON FEITOSA DE JESUS em 

desfavor de TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LDTA e URB 

CONSTRUTORA & ADMINISTRAÇÃO LTDA. Imperioso destacar que a 

presente demanda tramita neste Juízo desde 15/07/2019 e até a presenta 

data a segunda requerida sequer foi citada, em que pese este Juízo ter 

efetuado INÚMERAS diligências com o fito de proceder a angulação 

processual, contudo, sem êxito. É Breve relato. DECIDO. Como é sabido, a 

Lei 9.099/95 dispõe de maneira expressa as hipóteses de competência 

negativa dos Juizados. Assim, a causa que tenha como objeto qualquer 

uma das situações previstas será extinta, sem que haja o julgamento do 

mérito. Há de se considerar também, que, sendo os Juizados destinados 

ao julgamento de causas de menor complexidade, demandas que 

dependam de prova muito complexa devem ser extintas, posto que 

incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, em que a cognição dos 

fatos é restrita. É certo que o Juizado Especial Cível não é local para que 

ações perdurem por muito tempo, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. Ademais, os Juizados Especiais, orientam-se pelos 

Princípios da Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e 

principalmente, pela Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo 

pelos jurisdicionados. Diante das informações trazidas pela parte autora, 

entendo que o presente feito não comporta mais prosseguimento junto à 

esta Justiça Especializada, ante a inexistência de localização da 

reclamada, o que inviabilizada a ocorrência da chamada tríade processual. 

A situação constatada nos autos, colide com os princípios da celeridade e 
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simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. Cumpre 

ressaltar que o endereço fornecido na última petição (id. 27636375) é o 

mesmo indicado no id. 23517317, cuja citação restou infrutífera, conforme 

A.R. de id. 25728738. A insistência da localização da parte ré nos 

endereços fornecidos não tem razão de ser, utilizando-se do processo 

judicial para essa consecução. Não há credibilidade nas informações 

alcançadas nos autos, de modo que só restaram infrutíferas as diligências 

efetuadas. Permitindo-se novamente a utilização do já sobrecarregado 

aparelho judicial para localizar a demandada, tende-se a novos 

desdobramentos e delongas persistiram. Não pode o autor imputar ao 

Poder Judiciário a demanda de tempo pela qual tramita a presente ação, e 

sim, compreender que várias tentativas de citação, todas sem localização 

da ré, é motivo mais que razoável para a extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Isto posto, atingindo o processo todos estes 

obstáculos, a medida correta é a renovação da ação na Justiça Comum, 

na qual se poderá manejar todos os instrumentos cabíveis para o bom 

termo da ação, INCLUSIVE, se for o caso, a citação por edital, medida que 

é vedada pelo art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de id. 27636375 e, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito, tão 

somente em relação à segunda reclamada URB CONSTRUTORA & 

ADMINISTRAÇÃO LTDA e determino que a Secretaria deste Juízo proceda 

à devida regularização do polo passivo.. Ante o prosseguimento da ação, 

em análise dos autos, observo que não há elementos probantes 

suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, sendo 

imprescindível maior dilação probatória para o esclarecimento quanto aos 

reais fatos ocorridos e como se procedeu a prestação dos serviços de 

pintura, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 02 de abril de 2020, às 10:20 horas, que deverá ser dirigida 

pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO as partes para que 

compareçam e tragam as suas testemunhas, sob pena de preclusão. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006839-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (COREN) 

(REQUERIDO)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006839-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MEIRE OLIVEIRA 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUEREN HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES SOUZA POLO PASSIVO: CONSELHO REGIONAL 

DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (COREN) 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: 

31/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 1 de março 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: 1006846-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006846-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LETICIA SILVA 

PEIXOTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES 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: 02/04/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de 

março 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: 1006848-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006848-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MALVINA MARIA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY MARIA DA 

SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 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: 

01/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 2 de março 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: 1006867-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR (REU)

 

PROCESSO n. 1006867-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HUGUENEY ALVES 

DOS REIS POLO PASSIVO: LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR 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: 

01/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 2 de março 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: 1006872-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARI STELA SILVA CORREA (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. 1006872-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARI STELA 

SILVA CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006876-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006876-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA 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: 

01/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 2 de março 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: 1006878-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1006878-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA MARIA 

RODRIGUES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA 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: 

06/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 2 de março 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: 1006886-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES DE CAMPOS JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006886-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

GOMES DE CAMPOS JOVIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 13:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006887-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES DE CAMPOS JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006887-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADRIANA 

GOMES DE CAMPOS JOVIO 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 II Data: 01/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006900-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006900-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA FREIRES 

DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006909-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DA SILVA TABORDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006909-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANA 

PEREIRA DA SILVA TABORDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES 

E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006916-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ARAUJO BINO (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. 1006916-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGIANE DE 

ARAUJO BINO 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: 01/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006922-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1006922-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELENINA 

SANTOS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO MAIA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 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: 01/04/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de 

março 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: 1017703-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017703-74.2019.8.11.0002 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: LEONARDO 

FERREIRA DA SILVA - MT18755-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 02/03/2020 14:32:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006936-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HELENINA 

SANTOS FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO MAIA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 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: 01/04/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de 

março 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: 1008808-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDES LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-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: 

1008808-93.2020.8.11.0001 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 01/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

02/03/2020 14:00:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006940-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALTER 

FAVARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ALGAR 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: 

01/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 2 de março 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: 1006949-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO OLIVEIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006949-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VICENTE DE 

PAULO OLIVEIRA ARANTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDEN 

ANDERSON GARCIA 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: 01/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006955-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006955-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARLIZA 

APARECIDA PROFETA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006970-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON DO ESPIRITO SANTO CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MS13920-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FARIAS TOSTI (REU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REU)

 

PROCESSO n. 1006970-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WENDERSON DO 
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ESPIRITO SANTO CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: WELLINGTON FARIAS TOSTI 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1006989-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006989-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JURACI DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIEL FERREIRA MIRANDA 

POLO PASSIVO: CLARO 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: 01/04/2020 Hora: 14:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março 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: 1005419-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1005419-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 01/04/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

02/03/2020 17:42:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005615-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DUARTE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: 

1005615-67.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 01/04/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

02/03/2020 17:49:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018130-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018130-71.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 02/03/2020 

18:01:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006789-14.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com assinatura de 

duas testemunhas, uma vez que trata-se de pessoa não-alfabetizada ou 

que justifique a não asssinatura, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 02/03/2020 18:23:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007017-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILZA BERNARDINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007017-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENILZA 

BERNARDINA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES 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: 01/04/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de 

março 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: 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))

 

Processo n. 1018197-36.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 
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42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 02/03/2020 

18:36:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007021-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY IRENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007021-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDECY IRENO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES 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: 01/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017063-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOSIANNE RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DAVID (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017063-71.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: LOSIANNE RODRIGUES DOS 

SANTOS CAMPOS ESPÓLIO: HERMES DAVID Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO na qual a parte autora aduz que é legítima 

possuidora de um imóvel localizado na Rua Sebastião dos Anjos nº 147, 

Bairro Alameda, nesta cidade, o qual é parcialmente objeto de reintegração 

de posse, oriunda da ação n. 8010030-91.2008.811.0002, em trâmite 

neste juizado especial. Alega a embargante que adquiriu o bem em 

09/10/2018, cuja cadeia possessória vem desde 2004 e, portanto, era 

mansa e pacífica. Ressalta que somente tomou conhecimento da ação 

principal quando recebeu intimação acerca da audiência de mediação e, 

diante da ordem de reintegração proferida naqueles autos, requer 

liminarmente a manutenção da posse do imóvel. Decido. Não obstante a 

ação originária encontrar-se em fase de execução, tendo a sentença 

transitado em julgado, sopesando o fato de tratar-se de imóvel residencial, 

cuja reintegração de posse implicará, necessariamente, em demolição, 

posto que a invasão do imóvel principal é parcial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

ante a urgência e irreversibilidade da medida coercitiva daquela ação. 

Ademais, apesar da adiantada fase processual e da suficiência das 

provas apresentadas até este momento, há pedido de dilação probatória 

requerida pela parte autora, devendo assegurar-se o contraditório e a 

ampla defesa. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto 

posto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO A MANUTENÇÃO DA POSSE do imóvel em 

favor da parte autora até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação. 

Por conseguinte, DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

16 de abril de 2020, às 09h30min, que deverá ser dirigida pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a) (art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO as partes para que compareçam 

e tragam as suas testemunhas, sob pena de preclusão. Defiro a 

gratuidade de justiça com fundamento nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 

c/c artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006774-45.2020.8.11.0002. AUTOR: DAVINA PEREIRA DA SILVA 

OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo 

a parte autora que é cliente do banco requerido recebendo sua 

aposentadoria em sua conta corrente normalmente, percebendo 

recentemente descontos de valores referente a seguro nunca contratado, 

afirmando que De acordo com o Banco Demandado, os seguros foram 

contratos em 19/09/2017, 08/11/2018 e 07/12/2018 e, desde então, os 

débitos são efetuados na conta da Autora, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que sejam suspensas as cobranças referentes aos 

seguros relativos às apólices n. 2578 do subgrupo 929, n. 2578 do 

Subgrupo 966 e n. 2578 subgrupo 635, sob pena de multa diária a ser 

fixada por este juízo. 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 certificados de seguro em seu nome e sem sua assinatura 

(id. 29693463), extratos bancários espelhando os descontos anunciados 

a título de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA (id. 29693464), bem como 

extratos de pagamentos (id. 29693467), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005459-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

SANDOVAL ANTONIO DE ARAUJO OAB - 274.387.241-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005459-79.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: SANDOVAL ANTONIO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 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 contraiu 

em 2013 (holerites anexos) junto ao banco requerido empréstimo 

consignado, mas restou descontado ainda valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, sendo que O EMPRESTIMO ERA 

TRASVESTIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, e tentando resolver 

administrativamente a questão 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. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor 

análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. 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: 1005499-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-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: 

1005499-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSALIA MARIA DO 

NASCIMENTO CAMPOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO 

COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C DANO MORAL E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que é 

servidora pública e contraiu em 2013 junto ao banco requerido empréstimo 

consignado, mas restou descontado ainda valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, sendo que fora lubridiada com a realização de 

outra operação, e tentando resolver administrativamente a questão 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. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com 

teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. 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: 1005789-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

LAERTE SANTANA DE AMORIM OAB - 544.909.871-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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1005789-76.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: LAERTE SANTANA DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. 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 contraiu 

em julho/2013 (holerites anexos) junto ao banco requerido empréstimo 

consignado, mas restou descontado ainda valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, sendo que considera que a cobrança feita 

pelo banco ocorre de forma indevida, e tentando resolver 

administrativamente a questão 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. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares 

com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. 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: 1006220-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA CORREA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-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: 

1006220-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARTA MARIA CORREA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE 

CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte 

autora que é servidora pública e contraiu em 2011 (holerites anexos) junto 

ao banco requerido empréstimo consignado, mas restou descontado ainda 

valor referente a cartão de crédito – uma forma de compensar os juros 

mais baixos do consignado, sem informar o cliente sobre o fato, e tal 

importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, sendo que foi 

induzida em erro e que houve a venda casada, e tentando resolver 

administrativamente a questão 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. É certo que este 

Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos presentes 

autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação à mesma 

matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido que 

aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento até 

então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que entre 

a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2011, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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: 1002022-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE MORAES OAB - 551.508.701-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002022-30.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS DE 

MORAES INTERESSADO: BANCO PAN Vistos, etc. 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 contraiu 

em janeiro/2014 (holerites anexos) junto ao banco requerido empréstimo 

consignado, mas restou descontado ainda valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, sendo que encaminhou um e-mail para o 

banco solicitando o cancelamento dos descontos e a devolução dos 

valores indevidos, na tentativa de resolver administrativamente a questão, 

mas 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. É 

certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos 

presentes autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação 

à mesma matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido 

que aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento 

até então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que 

entre a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2014, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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: 1006280-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006280-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNA RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 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. 29585085) em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 164,58 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 

incluso em 26.05.2017, restrição única em nome d aparte 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: 1006237-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLY APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-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: 

1006237-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARIELLY APARECIDA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que ao tentar comprar a prazo no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida e em razão 

de não ter conhecimento de quaisquer débitos que ensejou a inscrição de 

seu nome no cadastro de inadimplentes, afirmando que não possui 

qualquer relação jurídica com a mesma, tentou resolver 

administrativamente, mas não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que exclua seu nome dos órgãos de 
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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 SPC (id. 

29570489) a existência de outro apontamento que não o questionado 

(BANCO DO BRASIL), além deste ter sido apontado ainda em junho/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: 1006066-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1006066-92.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOANA PEREIRA DE 

ALMEIDA REU: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que 

possui uma linha móvel da telefônica requerida e percebeu descontos de 

serviços não contratados em sua fatura - APLICATIVOS DIGITAS CLARO 

BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais) e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO 

VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais) -, e questionando e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que sejam excluídos os descontos 

questionados em suas faturas, bem como se abstenha a requerida de 

negativar seu nome, 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 faturas 

com os descontos anunciados (id. 29536011 e seguintes), 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 referentes a 

APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 6,00 (seis reais) e 

APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VIDEO no valor de R$ 10,00 (dez reais), 

como pugnado, 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: 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))

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 DECISÃO Processo: 

1004567-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA RAILLES SILVA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Acolho a emenda à 

inicial de id. 29559991. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte autora que a partir de 

janeiro/2020 passou a receber cobranças da requerida quanto a um débito 

que nunca existiu, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a 

mesma e NUNCA contratou qualquer serviço da requerida para que 

ensejasse tais cobranças, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

requerida se abstenha de negativar seu nome, 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 cartas de cobrança de valor original de R$ 101,38 – cento 

e um reais e trinta e oito centavos -, id. 29119252 e R$ 255,49 – duzentos 

e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) -, id. 29119253, 

bem como a notificação de id. 29119254, 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 

à requerida que se abstenha de negativar o nome da parte autora em 

relação aos débitos 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 
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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: 1006262-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - TO2841-A (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: 

1006262-62.2020.8.11.0002. AUTOR: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA 

NOVAES REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR inaudita altera pars, aduzindo a parte autora que é responsável 

pela unidade consumidora UC 6/2768733-4, onde residem apenas duas 

pessoas, e que a fatura referente o mês de janeiro/2020 chegou muito 

diferente da média, em valor exorbitante e não condizente com seu 

consumo, 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, bem como de negativar seu nome, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 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. 29580362), e diante 

do extrato de id. 29580371, constata-se que realmente a fatura distoa da 

média dos demais meses, sendo a única conta vencida pendente, no valor 

de R$ 340,73 (trezentos e quarenta reais e setenta e três centavos) – 

fatura no id. 29580363, 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 6/2768733-4 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008808-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDES LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-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: 

1008808-93.2020.8.11.0001. REQUERENTE: JOSENILDES LEITE FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 29605276. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2087835-1, e que a partir do mês de outubro/2019 suas 

faturas chegaram muito acima da média, em valores exorbitantes e não 

condizentes com seu consumo, informando que tentou resolver 

administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso, e enquanto está 

em questionamento seu fornecimento já foi suspenso por duas vezes, 

nada conseguindo definitivamente, temendo por novo corte. 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 (id. 29603866 e seguintes) sem a resolução da 

questão, e diante do histórico do consumo da unidade consumidora do 

autor (apresentado no corpo da inicial), constata-se que realmente as 

faturas distoam da média dos demais meses, sendo 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 6/2087835-1 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 
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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: 1006649-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-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: 

1006649-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL ALVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/1073168-5, e que recebeu as faturas Dezembro/2019 

com vencimento em 11/01/2020, no valor de R$ 643,44 (seiscentos e 

quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como, as 

faturas posteriores quais sejam Janeiro/2020 (R$ 551,89) e 

Fevereiro/2020 (R$ 617,74) que possuem cobranças abusivas com 

valores superiores ao seu real consumo, informando que tentou resolver 

administrativamente junto ao PROCON, mas sem sucesso, quitando então 

a de dezembro, e ora questionando as demais. Por essas razões, requer 

a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de 

efetivar o corte de seu fornecimento com relação às faturas de janeiro e 

fevereiro/2020, 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, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, porquanto, verifica-se pelo relatório 

do sítio da concessionária que as faturas da UC do autor vêm oscilando 

de um mês a outro, o que enseja em não evidência da verossimilhança das 

alegações, restando, assim, necessária a instauração do contraditório 

para maior segurança jurídica da decisão. Extrai-se: MÊS ANO NOTA 

FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE BARRAS 

BOLETO FEV 2020 30735342 R$ 617,74 11/03/2020 PENDENTE JAN 2020 

29516544 R$ 551,89 11/02/2020 PENDENTE DEZ 2019 28295765 R$ 

643,44 11/01/2020 PAGO NOV 2019 27076783 R$ 593,17 11/12/2019 

PAGO OUT 2019 25860724 R$ 518,61 11/11/2019 PAGO SET 2019 

24642619 R$ 461,27 11/10/2019 PAGO AGO 2019 23422755 R$ 439,49 

11/09/2019 PAGO JUL 2019 22204364 R$ 445,32 11/08/2019 PAGO JUN 

2019 20989709 R$ 383,91 11/07/2019 PAGO MAI 2019 19775617 R$ 

477,64 11/06/2019 PAGO ABR 2019 18562233 R$ 425,11 11/05/2019 

PAGO MAR 2019 17350716 R$ 437,52 11/04/2019 PAGO 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. Considerando a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., DETERMINO À SECRETARIA que ADIANTE A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO excepcionalmente para o mais rápido 

possível, neste caso específico. 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: 1002810-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002810-44.2020.8.11.0002. AUTOR: VALDEVINO DOS SANTOS ALVES 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. Finalmente, com os esclarecimentos 

prestados pelo autor (id. 29571609), expondo que as faturas 

questionadas no presente feito estão contidas na Confissão de Dívida 

juntada no id. 29571612, o que realmente se constata, e considerando a 

Súmula 286/STJ que preleciona não impedir a confissão de dívida a 

possibilidade de discussão sobe eventuais ilegalidades dos contratos 

anteriores, desde que não haja novação, e no caso não houve conforme 

parágrafo 1º, da cláusula 2ª. E, ainda, considerando que os valores 

questionados estão vinculados tanto no processo perante o PROCON 

como na referida Confissão de Dívida, dou por sanada a determinação dos 

despachos anteriores. Assim, acolho o aditamento à inicial, e por ora, 

vislumbrando a existência da verossimilhança das alegações, acima 

fundamentado, e 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 6/2641734-5 em razão 

do débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM 

ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 
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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. DESIGNO NO EVENTO 

SEGUINTE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. 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: 1006714-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-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: 

1006714-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, 

aduzindo a parte autora que é aposentado servidora pública e contraiu em 

2015 (extrato de empréstimos anexos) junto ao banco requerido 

empréstimo consignado, mas restou descontado ainda valor referente a 

cartão de crédito, sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - 

cartão de crédito - continua a ser descontada, solicitando a cópia do 

contrato referente ao desconto para tentar resolver administrativamente a 

questão, mas não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de 

liminar para que seja suspenso o desconto referente a cartão de 

crédito/margem consignável, bem como se abstenha de negativar seu 

nome, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este 

Juízo vinha deferindo as liminares com teor análogo ao dos presentes 

autos. No entanto, a experiência dos procedimentos em relação à mesma 

matéria em discussão pelas diversas ações no mesmo sentido que 

aportam neste Juizado, induz à necessária revisão do entendimento até 

então adotado, com força de modificação. Com efeito, denota-se que entre 

a audiência de conciliação e o processo restar maduro para decisão 

definitiva com prolação de sentença, tal período geralmente não tem 

ultrapassado dois meses. E, ainda, considerando toda a movimentação 

necessária para o cumprimento da liminar pela Secretaria, motivando um 

trabalho que, com a sentença acaba por gerar retrabalho em período tão 

reduzido, há que ponderarmos para uma decisão mais acertada com a 

realidade vivenciada, em conformidade com os princípios regentes do rito 

especial. Diante destas ponderações, e enquanto que na quase totalidade 

dos feitos os descontos já vêm perdurando por anos, como nos presentes 

autos: desde 2015, conclui-se não restar vigente a urgência e o perigo de 

dano a justificar a concessão da tutela em sede de cognição sumária. 

Desta forma, analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente, sendo 

sensato que se aguarde o regular encaminhamento processual. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, 

eis que ausente um dos requisitos que a autorizam - perigo de dano -, 

assegurando os preceitos do rito especial, como suscitado. Em tempo, 

INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos planilha discriminada 

com as atualizações dos valores que entende devidos, diante do pedido 

de restituição. 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: 1010471-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO OAB - MT25571/O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010471-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 26835888, visando à correção da decisão proferida 

no id. 26321633, sob o argumento de que a sentença a apresenta 

omissão, porquanto não considerou as novas provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rejeitando a juntada de documentos por serem 

inoportunos (id. 27558540). Fundamento e Decido. De início, registro que a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão ou contradição de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença lançada no id. 26321633, pois a relação 

contratual é fato incontroverso, sendo objeto da lide a suspensão indevida 

dos serviços de telefonia, logo, a juntada do contrato em nada contribui 

para elucidação dos fatos. Ademais, em sua defesa a reclamada aduz 

que a suspensão ocorreu por débitos pendentes, todavia, novamente não 

trouxe um único documento que demonstre pendências financeiras da 

parte autora. Assim, não há que se falar em omissão, restando incólume a 

sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença 

como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019287-79.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019287-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KENNEDY DE ALMEIDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos etc. É 

Breve relato. DECIDO. Em análise aos autos, depreende-se que a parte 

Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, 

em que pese ter sido devidamente intimada (ID 27040085), e não 

apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019310-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019310-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE SILVONE DE MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada (ID 

27054989), e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019319-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEYCIANE YASMIN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1019319-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEYCIANE YASMIN DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Verifica-se que a parte 

exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 28684078). É o 

breve relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Isto 

posto, HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 

200, parágrafo único, do CPC, o pedido de DESISTÊNCIA da parte autora. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019804-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELFINO DE CERQUEIRA CALDAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019804-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE DELFINO DE 

CERQUEIRA CALDAS NETO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos 

etc. É Breve relato. DECIDO. Em análise aos autos, depreende-se que a 

parte Requerente deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada (ID 27353345), e 

não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 524 de 545



à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006627-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO VALDEMAR MATIELLO (EXEQUENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006627-19.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ARLINDO VALDEMAR 

MATIELLO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, proposta pelo Ministério 

Público, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. Constata-se que 

a presente ação, cujo objeto questionado é em face do Estado, tem Juízo 

específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Procedam-se às 

anotações e baixas pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006679-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006679-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: REGIS KEILA COSTA 

MARTINS REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por REGIS KEILA COSTA MARTINS, em 

face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/MT 

– DAE. Decido. Constata-se que a presente ação tem Juízo específico 

para seu trâmite, não devendo aqui prosperar. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Procedam-se às 

anotações e baixas pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007839-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PASSOS DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007839-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL PASSOS DA CRUZ 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 25934058, visando à correção da decisão proferida 

no id. 25495114, sob o argumento de que a sentença a apresenta 

omissão, porquanto não considerou as novas provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. O embargado 

apresentou contrarrazões, rejeitando a juntada de documentos por serem 

inoportunos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28051268). Fundamento 

e Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Não obstante a 

apresentação tardia do contrato verbal celebrado entre as partes, 

considerando que o autor foi intimado a impugná-los e tendo por base os 

princípios orientadores do processo no Juizado Especial (simplicidade, 

informalidade e economia processual), aceito as novas provas juntadas e 

passo à análise do pedido. Quanto à objeção e o definido na sentença, 

verifica-se a ocorrência do vício alegado, vez que se declarou a 

inexistência da dívida e condenou em danos morais, entretanto, não 

abordou os documentos agora juntados. A parte autora, instada, apenas 

pugna pela preclusão consumativa. Entretanto, assegurado o 

contraditório, refutar os documentos incorreria em corroborar o 

enriquecimento ilícito da parte autora, que valeu-se do Poder Judiciário 

para obter vantagem indevida. Assim, RECONHEÇO a ocorrência da 

omissão na decisão lançada no id. 25495114, e RETIFICO 

INTEGRALMENTE a sentença anterior, passando a constar corretamente 

da seguinte forma: (...) Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente explana para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC. O 

colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que: É entendimento assente 

de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua 

convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos 

levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, 

pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a 

composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP- AgRg, - Rel. Min. 

José Delgado - DJU 17.8.1998). A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
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JURÍDICA c/c DANOS MORAIS interposta por MANOEL PASSOS DA CRUZ 

FILHO em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A. No presente caso, aduz a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida, uma vez que não possui com ela nenhum contrato ou débito. A 

empresa reclamada sustenta em sua defesa que deve ser julgado 

improcedente o pedido da autora, visto que a negativação foi oriunda de 

débito contraído e não adimplido, originado de serviços contratados pela 

própria parte requerente. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor do ônus de provar a existência dos fatos constitutivos do seu 

direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. A parte requerida carreou aos 

autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido nestes autos – id. 25934058, consistente em gravação telefônica 

efetuada pela parte requerente, onde contrata os serviços de telefonia 

móvel e internet, provando, assim, que a negativação é devida. Outrossim, 

a parte requerida demonstrou a origem do débito negativado através do 

contrato celebrado via call center, demonstrando assim a relação 

consumerista existente, bem como a origem da dívida não paga, para 

justificar o lançamento do nome da parte requerente nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados e as alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu 

nenhum tipo de fraude. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do CPC é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta 

dúvida de que a parte requerente contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80 do Código de Processo Civil. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte requerente, eis 

que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte requerente seja sancionada com multa de 9% (nove 

por cento) sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do CPC. 

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte requerente 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao 

pagamento da quantia devida à parte requerida em virtude do contrato 

celebrado, no valor de R$ 166,05 (cento e sessenta e seis reais e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

dívida e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

apresentação do pedido contraposto. Em havendo antecipação de 

tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publique-se. 

Intime-se. Com o transito em julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito 

(...) Quanto à multa pleiteada pela embargada, não vislumbro a subsunção 

da conduta da embargante nas hipóteses previstas no art. 1026, § 2º, do 

CPC, razão pela qual indefiro o pedido. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e DOU-LHE provimento, corrigindo a omissão 

indicada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008003-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICEMA NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008003-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLARICEMA NASCIMENTO 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 25938517, visando à correção da decisão proferida 

no id. 25319904, sob o argumento de que a sentença a apresenta 

omissão, porquanto não considerou as novas provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rejeitando a juntada de documentos por serem 

inoportunos, bem como negando qualquer contratação da autora com a 

reclamada e pleiteando a aplicação de multa (id. 26796042). Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Não obstante a 

apresentação tardia do contrato verbal celebrado entre as partes, 

considerando que a autora foi intimada a impugná-los e tendo por base os 

princípios orientadores do processo no Juizado Especial (simplicidade, 

informalidade e economia processual), aceito as novas provas juntadas e 

passo à análise do pedido. Quanto à objeção e o definido na sentença, 

verifica-se a ocorrência do vício alegado, vez que se declarou a 

inexistência da dívida e condenou em danos morais, entretanto, não 

abordou os documentos agora juntados. A parte autora, instada, 

novamente declara a inexistência da contratação e pugna pela preclusão 

consumativa. Entretanto, assegurado o contraditório, refutar os 

documentos incorreria em corroborar o enriquecimento ilícito da parte 

autora, que valeu-se do Poder Judiciário para obter vantagem indevida. 

Assim, RECONHEÇO a ocorrência da omissão na decisão lançada no id. 

25319904, e RETIFICO INTEGRALMENTE a sentença anterior, passando a 

constar corretamente da seguinte forma: (...) Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente explana para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, inc. I, do CPC. O colendo Superior Tribunal de Justiça 

enuncia que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP- 

AgRg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). A inteligência do art. 6º 

da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c DANOS 

MORAIS interposta por CLARICEMA NASCIMENTO CAMPOS em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. No presente caso, aduz a parte requerente que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, uma vez que não 

possui com ela nenhum contrato ou débito. A empresa reclamada sustenta 

em sua defesa que deve ser julgado improcedente o pedido da autora, 

visto que a negativação foi oriunda de débito contraído e não adimplido, 

originado de serviços contratados pela própria parte requerente. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. A parte requerida carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido nestes autos – id. 

25938517, consistente em gravação telefônica recebida pela parte 

requerente, onde contrata os serviços de telefonia móvel e internet, 
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provando, assim, que a negativação é devida. Outrossim, a parte 

requerida demonstrou a origem do débito negativado através do contrato 

celebrado via call center, demonstrando assim a relação consumerista 

existente, bem como a origem da dívida não paga, para justificar o 

lançamento do nome da parte requerente nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Assim, diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de 

fraude. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, inciso I, do CPC é a improcedência do pedido, já que meras alegações 

são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

requerente contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de 

não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou 

a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil. Destarte, com lastro nas 

provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte requerente, 

eis que agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, 

entendo razoável que a parte requerente seja sancionada com multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 

do CPC. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte requerente ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, condenando a parte 

requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida em virtude 

do contrato celebrado, no valor de R$ 99,98 (cento e sessenta e seis 

reais e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento da dívida e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da apresentação do pedido contraposto. Em havendo antecipação de 

tutela/liminar deferida nos autos, REVOGO-A. Em caso de pagamento do 

valor da condenação/transação, com a concordância da parte credora, 

sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado 

a sua expedição, observando-se em caso de transferência para a conta 

do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para 

"receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Publique-se. 

Intime-se. Com o transito em julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito 

(...) Quanto à multa pleiteada pela embargada, não vislumbro a subsunção 

da conduta da embargante nas hipóteses previstas no art. 1026, § 2º, do 

CPC, razão pela qual indefiro o pedido. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração e DOU-LHE provimento, corrigindo a omissão 

indicada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDEREZA VIANA DA COSTA Endereço: RUA 

PINHEIROS, 496, (LOT NÚCLEO G GLÓRIA), JARDIM GLÓRIA ll, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-024 Senhor(a) VALDEREZA VIANA 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. 1006095-45.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.918,70 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: VALDEREZA VIANA 

DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-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, 28 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: 1005195-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON AMARO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDILSON AMARO DA CRUZ Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) EDILSON AMARO DA CRUZ: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005195-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: EDILSON AMARO DA CRUZ Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): OI S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 
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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, 28 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: 1004913-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ERICA VENTURA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/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: KAMILA ERICA VENTURA BARBOSA Endereço: 

RUA TARUMÃ, (RES J C GUIMARÃES), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78149-532 Senhor(a) KAMILA ERICA VENTURA BARBOSA: 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. 1004913-24.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.111,67 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: KAMILA ERICA VENTURA 

BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - 

MT21182/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, 28 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: 1006155-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE HONORIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: ROSELAINE HONORIO DE JESUS Endereço: RUA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, (LOT JD AROEIRA), 

PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-882 Senhor(a) 

ROSELAINE HONORIO DE JESUS: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006155-18.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.143,78 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 15:15 

REQUERENTE: ROSELAINE HONORIO DE JESUS Advogados do(a) 

REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - MT4102-O, CLAITON 

LUIZ PANAZZOLO - MT16705-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, 28 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. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004960-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA Endereço: RUA 

ARY PAES BARRETO, 1265, (LOT NÚCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78116-172 Senhor(a) RAFAEL DE SOUZA 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. 1004960-95.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 169,52 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: 

RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA Advogado do(a) AUTOR: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA - MT17657-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, 28 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: 1005017-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MORAES DE BARROS DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/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: TELMA MORAES DE BARROS DORILEO 

Endereço: RUA CHILE, 07, Quadra 21, JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-495 Senhor(a) TELMA MORAES DE BARROS 

DORILEO: 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. 1005017-16.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.745,42 ESPÉCIE: [Direito de Imagem, Indenização por Dano 

Moral, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: TELMA MORAES DE BARROS DORILEO Advogado do(a) 

REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - MT25417/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, 28 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: 1006466-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA Endereço: 

TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA, 03, (LOT A VERMELHA), 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-030 Senhor(a) 
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JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006466-09.2020.8.11.0002 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: 31/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): 

OI S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 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: 1006146-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: CLEITON SANTOS CASTRO Endereço: RUA 

Ladario, sn, (LOT JD ESTADOS), Jardim Esmeralda, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78158-000 Senhor(a) CLEITON SANTOS CASTRO: 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. 1006146-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.376,80 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 31/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: CLEITON SANTOS CASTRO 

Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - 

MT4102-O, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - MT16705-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, 28 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: 1006149-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAZARETH DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: LUCIANO NAZARETH DA GUIA Endereço: RUA C, 

17, (LOT PRQ AMBAR), Jardim Ouro Branco, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-501 Senhor(a) LUCIANO NAZARETH DA GUIA: 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. 1006149-11.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.204,52 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: LUCIANO NAZARETH DA GUIA 

Advogados do(a) REQUERENTE: ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - 

MT4102-O, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - MT16705-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, 28 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: 1006108-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALEX SILVA SOARES Endereço: RUA ALVES DE 

OLIVEIRA, 1850, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78118-081 Senhor(a) ALEX SILVA SOARES: 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. 1006108-44.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.064,99 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 31/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: ALEX SILVA SOARES 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-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, 28 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: 1005786-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOANIL DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GERSON JOANIL DE ALMEIDA E SILVA Endereço: 

RUA DO BECO, 34, (LOT JD IMPERADOR), VILA VITÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) GERSON JOANIL DE ALMEIDA 

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. 1005786-24.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.154,36 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: GERSON JOANIL DE 

ALMEIDA E SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA - MT10462-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, 28 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: 1005516-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA GILDENE DA SILVA BORGES Endereço: 

AVENIDA ANÍSIO HADDAD, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-716 Senhor(a) MARIA GILDENE DA 

SILVA BORGES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005516-97.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

01/04/2020 Hora: 13:00 AUTOR: MARIA GILDENE DA SILVA BORGES 

Advogado do(a) AUTOR: IVANILDO DE ALMEIDA - MT25704-O 

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, 2 de março 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: 1019805-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: BANCO CBSS S.A. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 

585, Edificio Bradesco 15 Andar, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP 

- CEP: 06454-000 Senhor(a) BANCO CBSS S.A.: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1019805-72.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 01/04/2020 Hora: 

13:15 REQUERENTE: JESSICA HEDMARA DO AMARAL PINTO FRANCA 

REQUERIDO: BANCO CBSS S.A. Várzea Grande/MT, 2 de março 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: 1017234-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY CANDIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT26810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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: 

IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: AV. BEIRA RIO, 3100, - ATÉ 

1445/1446, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-305 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, 3 ANDAR, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - 

CEP: 30380-650 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte Requerida, 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. 

1017234-28.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 26.739,79 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: KARINY CANDIDA 

CARDOSO Advogados do(a) REQUERENTE: KAROLINE PADILHA DE 

OLIVEIRA - MT26810/O, PIERO PAULO DE ALMEIDA - MT21280/O 

REQUERIDO(A): IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros VÁRZEA GRANDE/MT, 

2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 
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Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017234-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY CANDIDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA OAB - MT26810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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: 

IUNI EDUCACIONAL S/A. Endereço: AV. BEIRA RIO, 3100, - ATÉ 

1445/1446, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-305 Nome: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Endereço: RUA SANTA 

MADALENA SOFIA, 25, 3 ANDAR, VILA PARIS, BELO HORIZONTE - MG - 

CEP: 30380-650 Senhor(a) IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte Requerida, 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. 

1017234-28.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 26.739,79 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: KARINY CANDIDA 

CARDOSO Advogados do(a) REQUERENTE: KAROLINE PADILHA DE 

OLIVEIRA - MT26810/O, PIERO PAULO DE ALMEIDA - MT21280/O 

REQUERIDO(A): IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros VÁRZEA GRANDE/MT, 

2 de março 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: 1006463-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Endereço: Rua 28, área 01, Quadra. 02, 01, Bairro Parque Paiaguas, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-001 Senhor(a) ANTONIO 

WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006463-88.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 7.329,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 30/09/2019 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - MT0016271A 

REQUERIDO(A): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA 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, 29 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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. 1006463-88.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 2 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 02/03/2020 

15:12:20

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006043-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (REQUERENTE)

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 06/08/2019, as 14:15, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006043-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (REQUERENTE)

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 06/08/2019, as 14:15, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006043-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (REQUERENTE)

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (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. 1006043-83.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 2 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 02/03/2020 

15:28:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007900-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM HONORATO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0007900-89.2016.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM HONORATO NETO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003684-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SHIMOYA KRAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003684-29.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LARISSA SHIMOYA KRAHN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as partes 

acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001872-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA FIGUEIREDO LIMA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001872-88.2016.8.11.0002. AUTOR(A): FATIMA APARECIDA 

FIGUEIREDO LIMA BORGES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011291-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011291-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADMILSON ALVES BATISTA 

REQUERIDO: DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Tendo a parte exequente requerido o 

cumprimento da sentença, intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

535, “caput”, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018293-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VANNY SABO NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-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: PETERSON VANNY SABO NOVAES Endereço: 

CDD VÁRZEA GRANDE, 15, Rua 10, Quadra 05, Casa 15, Residencial 

Veredas, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 

Senhor(a) PETERSON VANNY SABO NOVAES: 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. 1018293-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.257,26 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: 01/04/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: PETERSON VANNY SABO 

NOVAES Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON ANTONIO CARLOS - 

MT20710-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, 2 de março 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: 1002437-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS DE CARVALHO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/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: ENEAS DE CARVALHO FERREIRA Endereço: RUA 

SANTA BÁRBARA, (LOT STA MARIA), COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78128-672 Senhor(a) ENEAS DE CARVALHO FERREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002437-13.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.239,45 ESPÉCIE: [Cobrança indevida de ligações, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 01/04/2020 Hora: 13:30 AUTOR: ENEAS 

DE CARVALHO FERREIRA Advogado do(a) AUTOR: VANDEILSON ALVES 

SANTOS - MT23520/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, 2 de março 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: 1005383-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS 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: MICHELE CRISTINA FERREIRA Endereço: RUA 

PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 09, (LOT PIRINEU), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-340 Senhor(a) MICHELE CRISTINA 
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FERREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005383-55.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.199,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: MICHELE CRISTINA FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

MT24970/B-B REQUERIDO(A): KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS 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, 2 de março 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: 1004055-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEREMA MARIA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1004055-90.2020.8.11.0002 AUTOR: JUCEREMA MARIA CABRAL REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente 

a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 

11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo 

de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos 

termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a 

encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários à 

resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004051-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEREMA MARIA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1004051-53.2020.8.11.0002 AUTOR: JUCEREMA MARIA CABRAL REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente 

a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 

11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no prazo 

de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, nos 

termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a 

encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários à 

resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017089-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1017089-69.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADILSON FRANCISCO LEAO 

DE OLIVEIRA, ARLINDO DOS SANTOS MENDES, BARVALINO DUARTE 

FILHO, CARLOS MARQUES, CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS, 

ELISVALDO DUARTE, ESMAEL MENDES NUNES, JOSE CARLOS DE 

MORAIS, JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA, ORIVALDO SATURNINO DO 

CARMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Retifique-se a 

autuação, adequando o polo ativo a emenda à inicial (Id. 27382271). 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005120-23.2020.8.11.0002; REQUERENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA Vistos. 

1. Em análise ao feito, verifico que o autor não cumpriu os requisitos legais 

do artigo 260 do CPC, em razão da ausência do inteiro teor da petição e do 
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encerramento com a assinatura do juiz. 2. Ademais, a guia de Id 29301711 

– pág. 5 veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, 

o que dificulta verificar o recolhimento das custas processuais. 3. Diante 

do exposto, intime-se a parte autora a fim de que cumpra o disposto no 

artigo 260 do CPC, bem como, recolha as diligências do Senhor Oficial de 

Justiça e, ainda, das custas processuais, a fim de possibilitar o 

cumprimento do ato deprecado. 4. De acordo com o parágrafo único, do 

art. 388 da CNGC: “A distribuição da carta precatória fica condicionada ao 

recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), 

que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação.” 5. Ademais, “as cartas precatórias, 

enviadas via malote digital, deverão estar devidamente assinadas pelos 

magistrados, bem como instruídas com o comprovante de pagamento das 

guias ou comunicação de justiça gratuita” (art. Art. 389, § 1º da CNGC). 6. 

Consigne que, caso o interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no 

estado em que se encontra, independentemente de nova determinação, 

conforme artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 7. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005523-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

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:

KELLEN FONSECA BARROS (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, 2 de março 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: 1019724-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINO GREGORIO DAVINO (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, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - 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 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. 
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485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 2 de março 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: 1018981-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEREIRA MARQUES (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, 2 de março 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: 1003003-98.2016.8.11.0002

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:

LUIZ CARLOS RIGHI - ME (REU)

MARCOS CESAR LOPES RIGHI (REU)

HOLLISANGELA VIEIRA DE SOUZA (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. Posto que a parte autora, em 

outrora petição, solicitou citação por meio de mandado. VÁRZEA GRANDE, 

2 de março 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: 1057039-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISOM LEMES DE OLIVEIRA (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 
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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, 2 de março 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: 1003228-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002966-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO RICARDO DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

RONDON COM. DE PECAS E MAQUINAS EIRELI (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 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, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003243-48.2020.8.11.0002

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:

GUILHERME WAGNER (EXECUTADO)

PESCADOS PROMOCOES EIRELI (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 539 de 545



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, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003012-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON A. DONATO (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 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, 2 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010182-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. CASTILHO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 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 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, 2 de março 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307567 Nr: 3504-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CESAR ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (Jardim 

Presidente), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416272 Nr: 20064-23.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON CARVALHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça(bairros: 

Ponte Nova e Centro Norte), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319630 Nr: 15998-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ANTONIO NASSARDEN STIVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro Pai 

André), retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272857 Nr: 14905-41.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FLORES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273486 Nr: 16198-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAZE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, RICARDO 

MARCIO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:MT-5475

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

centro VG), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319156 Nr: 15536-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONTRUÇÕES E ACABAMENTOS 

LTDA, ANTONIO DE MEL ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito do preparo para distribuição da 

Carta Precatória à comarca de Piraquara PR, ou requerer o que entender 

de direito. Nada mais. Paulo Pedro Francisco dos Santos - Técnico 

Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321353 Nr: 17757-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUXIRUM TEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS 

LTDA ME, JUSDEMAR ASSAD JUNIOR, LENILDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, RAFAEL ABDALA CARVALHO - OAB:17041OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328295 Nr: 24616-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M H PIRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR O QUE DE 

DIREITO, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 156, TRANSCRITO A 

SEGUIR: Vistos.

1.Indefiro o pedido de suspensão do feito do exequente, e concedo-lhe o 

prazo processual de 30 (trinta) dias, a fim de manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender necessário.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da 

ação, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.. (ESCARECENDO QUE O PEDIDO DE FL. 157 (BUSCA E 

APREENSÃO), NÃO CONDIZ COM O PROCEDIMENTO DO FEITO QUE JÁ 

FORA CONVERTIDO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, CONFORME 

DESPACHO DE FL. 117).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337032 Nr: 5400-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUIVEL E ESQUIVEL LTDA, JUVENAL 

RODRIGUES ESQUIVEL, EDINA BOTELHO ESQUIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375347 Nr: 23280-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (São João 

Del Rei-Cuiabá), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413960 Nr: 18896-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE PASSOS FONSECA, 

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440464 Nr: 6996-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA PIMENTA BUENO GRANJA, RAISA 

PIMENTA BUENO GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5811 Nr: 374-04.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCAS GUIMARÃES FILHO, VALDETE 

ROSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6729 Nr: 55-41.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPYM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

DANILO BERNDT, JOSÉ FERNANDO GERVÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59678 Nr: 5382-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA BUSINESS REPRESENTAÇOES LTDA, 

FLÁVIA ANA GAZZONI, EDINA RUTHY GAZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:MT 7.191, Leonardo de Mesquita Vergani - OAB:8000, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214727 Nr: 10048-54.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO DA COSTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:Estagiária, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:OAM/MT 

6009, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT, 

MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - OAB:9.105 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 
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05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250659 Nr: 9966-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORÁRIA VÁRZEA GRANDE LTDA EPP, 

FRANCISCO MARCIEL INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208/0, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairros: 

Jardim Gloria I e Jardim Imperial) , retirando a guia de pagamento através 

do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288893 Nr: 8365-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, THIAGO 

DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (Jardim dos 

Estados), retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290880 Nr: 10522-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE COSTA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairros: 

Centro, Jd. Ouro Verde e Alberto Canellas), retirando a guia de pagamento 

através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281465 Nr: 180-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, MARINEY RONDON MACIEL, SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307799 Nr: 3739-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322014 Nr: 18435-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326304 Nr: 22655-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMILSON SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 
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Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330341 Nr: 26632-26.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA, DONIZETE 

VIANA DA SILVA, ROSINEIA VON RANDOW VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372806 Nr: 21425-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ELISABETH APARECIDA DE LIMA, SYLLAS DE LIMA, MARIA DO 

SOCORRO RODRIGUES BAENA, ISMAEL BAENA CASTILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411143 Nr: 17279-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MARCOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419874 Nr: 21938-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE 

VENDAS LT, CELSO BATISTA PEREIRA, CANDIDA KIRCHHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422437 Nr: 23269-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEFRIO - COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA., VALDELIRIO AGOSTINETTO, NIVIA PATRICIA NUNES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA 

LEITE - OAB:18.985/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451343 Nr: 12474-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMENTAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO, 

GUSTAVO ADOLFO BUZELLE, ALESSANDRA DOMINGUES MENDONÇA, 

KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO, THIAGO RODRIGUES DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono o 

feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.
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