
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

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

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 24 de Março de 2020 - Edição nº 10702

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Rondonópolis 3
Diretoria do Fórum 3
Varas Cíveis 3
		1ª Vara Cível 3
		2ª Vara Cível 29
		3ª Vara Cível 60
		4ª Vara Cível 75
		1º Juizado Especial 89
		2º Juizado Especial 110

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 117
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 117
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 131

Varas Especializadas da Fazenda Pública 139
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 145
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 155

Varas Criminais 157
		1ª Vara Criminal 157
		3ª Vara Criminal 158
		5ª Vara Criminal 159

Comarca de Sinop 159
Diretoria do Fórum 159
		1ª Vara Cível 160
		2ª Vara Cível 162
		3ª Vara Cível 171
		4ª Vara Cível 177
		5ª Vara Cível 177
		6ª Vara Cível 180
		7ª Vara Juizado Especial 180
		1ª Vara Criminal 193
		2ª Vara Criminal 194

Comarca de Várzea Grande 194
Varas Especializadas de Família e
Sucessões 194
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 194
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 194
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 194

Varas Cíveis 195
		1ª Vara Cível 196
		2ª Vara Cível 203
		3ª Vara Cível 209
		4ª Vara Cível 238

Varas Especializadas da Fazenda Pública 243
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 243
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 244
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 245

Varas Criminais 248
		1ª Vara Criminal 248

		Varas Especiais da Infância e Juventude 248

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 248
Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim
Glória 248
Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo
Rei 395
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 454



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 42/2020-CR19 de março de 2020

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 5ª Vara Criminal, Wladymir Perri, por intermédio do Ofício nº 

015-2020-GAB. datado de 11.03.2020, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Isabel Maia Eça Santos, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 2773610-5 SSP- MT, cadastrada no CPF 

927.686.605-15, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 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: 1001427-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005325-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENNEE RELVITHON RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove o recolhimento da primeira parcela, sendo que a guia 

deverá ser emitida conforme instrução de ID 30578830.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003666-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTONIO BOTURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003666-73.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Bv Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Leandro Antônio Botura. 

Vistos etc... Analisando os termos do petitório e documentos de 

(id.22674035, id.22674038, id.22674039, id.22674040), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos a cópia integral da cessão de crédito. Cumprida a 

determinação supra, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

02/12/2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0001979-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CAETANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

FRANCISCO CAETANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA AMELIA DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

LOANA CARDOSO CARVALHO FARIAS (REQUERENTE)

TEREZA DE CARVALHO BATISTA (REQUERENTE)

MARIA EUNICE DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

RAIMUNDA CAETANO DE CARVALHO GERALDO (REQUERENTE)

JOHALIS GABRIELI DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA RODRIGUES DALEFFE 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº0001979-91.2017 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jaciara - MT 

Autores: Raimunda Caetano de Carvalho Geraldo e Outros. Ré: Ana 

Claudia Gutierrez de Oliveira Rodrigues. 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 do instrumento do mandato conferido aos 

advogados das partes, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 

do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

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

Cumpra-se. Roo-MT., 09 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002699-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABIA MIKAELLA DA SILVA OLIVEIRA QUARESMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogado da requerida para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016907-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI ESCUDERO PEREIRA OAB - MS4908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIMAR GRUBERT CHAVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016907-80.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jardim - MS 

Autor: Romário Rodrigues da Silva. Réu: Acimar Grubert Chaves. Vistos, 

etc. ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

ACIMAR GRUBERT CHAVES, com qualificação nos autos, sobreveio o 
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pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas judiciais, bem como, comprovar 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

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

Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 07 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004936-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SANTOS DA COSTA E SILVA OAB - CE18139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. PIRES DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004936-64.2020 Ação: Cobrança Autora: A. M. Indústria de Confecções 

Ltda Me. Ré: L Pires dos Santos Me. Vistos, etc. A. M. INDÚSTRIA DE 

CONFECÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de L PIRES 

DOS SANTOS ME, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

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

Considerando os documentos acostados aos autos, hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no 03 de agosto de 2020, às 

08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA HAYDEE BARBERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002094-53.2016 Ação: Obrigação de Fazer e Danos Morais Autora: 

Graciela Haydee Barbero. Ré: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico Ltda. Vistos, etc... Analisando o pleito formulado pela autora no 

(id.27953903, id27953906), observa-se que o demonstrativo atinente à 

multa diária está equivocado, assim, determino a serventia para que 

certifique nos autos a data da publicação da decisão de (id.6877166), no 

DJE, bem como, a data do efetivo cumprimento da liminar (id.8754652), 

considerando o prazo estipulado de (72) setenta e duas horas. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista à parte autora, para que no prazo de 

(10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo atualizado da 

multa diária, devendo ser computada correção monetária (INPC), dia a dia, 

até o limite fixado na decisão de (id.1698692) e, em tendo a ré 

ultrapassado o prazo da intimação, via DJE, da decisão de (id.6877166), 

deverá ser incluída a nova fixação da multa diária (R$1.500,00 – um mil e 

quinhentos reais) até a data do cumprimento da liminar. Vindo aos autos, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA HAYDEE BARBERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifestar sobre o petitório e documentos de ID´s 8754632 e 8754652, 

respectivamente.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000209-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

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

dias, informe o endereço completo onde a diligência será realizada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação (ID 6799471) ofertado pela parte 

autora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002587-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

EDMILSON VENANCIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre o petitório 

de Id. 20893728, no prazo de (5) cinco dias. .

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005611-66.2016.8.11.0003

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:

LUIZ ROBERTO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005611-66.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Luiz Roberto Pires. Vistos, etc... Sobre a 
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certidão de (id.29306655), manifeste-se a parte autora no prazo de (5) 

cinco dias. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora, na 

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAYANA SOUZA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002040-19.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Carlos Rodrigo da 

Silva Pereira. Ré: Ramayana Souza Conceição. Vistos, etc... Sobre a 

certidão de (id.29100114), manifeste-se a parte autora no prazo de (5) 

cinco dias. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, CPC), dê andamento 

ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001883-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARZINO RITA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001883-80.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Arzino Rita Filho. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos, etc... Analisando o petitório de (id.24615360), não vejo motivos 

plausíveis para seu acolhimento, uma vez que totalmente contrário à 

decisão superior de (id.18114301), assim, indefiro. Façam as anotações 

devidas e após, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001290-51.2017 Ação: Cobrança c/c Pedido de Ressarcimento por 

Perdas e Danos Autora: D´Loc Máquinas, Ferramentas e Assistência 

Técnica Ltda Epp. Ré: Avida Construtora e Incorporadora S.A. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.20547281), hei por bem em 

determinar a intimação da parte autora, via sua bastante procuradora, 

para que no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do 

Código de Processo Civil, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004777-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004777-24.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Benedita Pereira Cabral. Réu: 

Agiplan Financeira S.A. Vistos, etc. BENEDITA PEREIRA CABRAL, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRA S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil: a) narrando os fatos de forma pormenorizada, indicando o 

valor descontado pela ré no benefício da parte autora, nos termos do art. 

319, III, do Código de Processo Civil; b) indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004752-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004752-11.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Benedita Pereira Cabral. Réu: 

Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. BENEDITA PEREIRA CABRAL, com 

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

Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

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

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos 

termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004740-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004740-94.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Benedita Pereira Cabral. Réu: 

Banco Safra S.A. Vistos, etc. BENEDITA PEREIRA CABRAL, com 

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

Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de BANCO SAFRA S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, indicando o 

Código de Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos termos do 

artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004775-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004775-54.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Benedita Pereira Cabral. Réu: 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. Vistos, etc. BENEDITA PEREIRA 

CABRAL, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Indenização 

por Danos Morais” em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emendar a inicial, indicando o Código de Endereçamento Postal 

(CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo 

Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob pena de extinção nos 

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004453-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004453-34.2020 Ação: Revisional de Contrato Autora: Benedita Pereira 

Cabral. Réu: Agiplan Financeira S.A. Vistos, etc. BENEDITA PEREIRA 

CABRAL, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Revisional de Contrato” em desfavor de AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A., pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, indicando o Código de 

Endereçamento Postal (CEP) da parte autora, nos termos do artigo 319, II, 

do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004748-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004748-71.2020 Ação: Cobrança de Complementação de Seguro 

Obrigatório Autora: Fernanda Cristina Alves Silva. Ré: Companhia 

Excelsior de Seguros. Vistos, etc. FERNANDA CRISTINA ALVES SILVA, 

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

de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório” em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, carreando aos autos 

o comprovante de endereço atualizado no qual a parte autora figure como 

titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado 

de declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes dos artigos 321 e 485, incisos I e IV, 

do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004796-30.2020.8.11.0003

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:

MARIA HELENA GARCIA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004796-30.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – 

Sicoob Cerrado MT. Executada: Maria Helena Garcias de Sousa. 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 MARIA HELENA GARCIAS DE SOUSA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas judiciárias, bem como, comprovar seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004482-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LC NOGUEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGEM (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004482-84.2020 Ação: Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por 

Danos Morais Autora: Indústria Cerâmica Rondon Ltda (Cerâmica Rondon). 

Ré: L C N Comércio de Produtos Para Embalagem Me (Renove Pallets). 

Vistos, etc. INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA (CERÂMICA RONDON), 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de L C N COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGEM ME 

(RENOVE PALLETS), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004388-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004388-39.2020 Ação: Revisional Autor: Carlos Henrique de Azevedo 

Gonçalves. Ré: Unic Educacional Ltda. Vistos, etc. CARLOS HENRIQUE DE 

AZEVEDO GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Revisional” em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a petição inicial, 

bem como, mandato procuratório, nos termos do art.320 do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004988-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANKLIN DE ALENCAR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TG JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004988-60.2020 Ação: Monitória Autor: Lourival Franklin de Alencar Me. 

Ré: TG Jardim Tropical empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. Vistos, etc. 

LOURIVAL FRANKLIN DE ALENCAR ME, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Monitória” em desfavor TG 

JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a 

inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ: a) acostando aos autos o 

contrato social da parte autora, eis que ausente aos autos e indispensável 

à propositura da ação (art.320 CPC); b) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004983-38.2020.8.11.0003

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:

SAARA VIEIRA FILIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004983-38.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Ré: Saara Vieira Filipe. Vistos, etc. OMNI 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de SAARA VIEIRA FILIPE, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção 

nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ: a) narrando os fatos de forma pormenorizada, devendo 

constar expressamente com quais parcelas encontra-se inadimplente a 

parte ré, nos termos do art. 319, III, do CPC; b) recolhendo as custas e 

taxas judiciárias, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, 

nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do art.2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004095-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Adalberto Lima Silva (ESPÓLIO)

NEIVA CORREA DA SILVA INDIANO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004095-69.2020 Ação: Monitória Autor: Jair Francisco Ferreira dos 

Santos. Réu: Espólio de Adalberto Lima Silva. Representante: Neiva 

Correia da Silva. Vistos, etc. JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, 

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

Monitória” em desfavor ESPÓLIO DE ADALBERTO LIMA SILVA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 
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conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, manifeste-se 

sobre eventual ilegitimidade passiva, considerando que os títulos de 

(fls.11/14 - correspondência ID 30030449), foram emitidos por terceiro 

estranho à lide, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016069-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA OAB - SP199564 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDEMAR GOMES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016069-40.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Valinhos/SP 

Autor: Paulo Sergio do Amaral. Réu: Gildemar Gomes Moreira. Vistos, etc. 

PAULO SERGIO DO AMARAL, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de GILDEMAR 

GOMES MOREIRA, com qualificação nos autos, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o 

necessário. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005802-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HENY BORGES SOARES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005802-77.2017 Ação: Cobrança Autor: Oelton Roberto da Silva. Réu: 

Heny Borges Soares. Vistos, etc. Defiro o pleito autoral constante de 

(fl.103 – correspondência ID 28254025), mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004835-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ANGHINONI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004835-32.2017 Ação: Cobrança Autor: Oelton Roberto da Silva. Réu: 

Luiz Carlos Anghinoni. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório 

de (fl.43 – ID 24682014), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação do réu 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. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de março 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004907-19.2017.8.11.0003

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:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004907-19.2017 Ação: Execução Hipotecária Exequente: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Executados: Osni Ferreira de Sousa e Nadir Geralda da Costa 

Sousa. Vistos, etc... Sobre o pleito apresentado pelo executado às 

(fls.189/190 – ID 25697855), manifeste-se a parte exequente no prazo de 

(5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010319-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico º 

1010319-28.2017 Ação: Monitória Autora: Afare I – Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não Padronizados. Ré: Semeare Agropecuária 

Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (fl.403 – ID 

29914827), hei por bem em deferir parcialmente o pedido, devendo o feito 

permanecer suspenso apenas e tão somente pelo prazo de (60) sessenta 

dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Em 

caso de inércia, intime-se pessoalmente a autora, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004619-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (EXECUTADO)

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1004619-37.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Norte 

Sul Real Distribuidora e Logística Ltda. Executados: R. Balke & Balke Ltda 

Me e Cconde Supermercados Ltda. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (fl.382 – ID 30486824), determino a intimação pessoal da 

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

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

feito, sob pena de 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 de imediato. Rondonópolis, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008897-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO QUAGLIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO SERGIO DA CONCEICAO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008897-81.2018 Ação: Revogação de Mandato Autor: Reginaldo Quaglio. 

Réu: Cícero Sérgio da Conceição. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (ID 23778915), hei por bem indeferir o pedido, eis que 

ausentes às condições autorizadoras do artigo 256, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003994-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003994-37.2017 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Banco 

Santander (Brasil) S.A. Executados: Kirst Comércio de Pneus Ltda e João 

Paulo de Tarso Kirst. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(fl.180 – correspondência ID 27422393), determino a intimação pessoal da 

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

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

feito, sob pena de 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 de imediato. Rondonópolis, 23 

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

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010615-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARTINS DE FREITAS (EXEQUENTE)

MARIA CONCEICAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010615-79.2019 Ação: Cumprimento Provisório de Sentença Exequentes: 

Célio Martins de Freitas e Outra. Executado: Banco do Brasil S/A. Vistos, 

etc. Analisando os termos do petitório de (ID 25326487), hei por bem 

deferir a suspensão do presente processo, cabendo à parte exequente 

informar nos autos o desate da questão. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006950-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUDWIG (REU)

GARDAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006950-55.2019 Ação: Indenização c/c Perdas e Danos Autor: Rodobr 

Transportes Ltda. Réus: Gardam Representações Comerciais Eireli e 

Outro. Vistos, etc. Considerando a certidão de (ID24031751), bem como o 

petitório de (ID26986053), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009912-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO APARECIDO CASTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA OAB - SP27990 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE FERTILIZANTES S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009912-51.2019 Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Orlando 

Aparecido Castela. Embargado: Bunge Fertilizantes S/A. Vistos, etc. 

ESPÓLIO DE ORLANDO APARECIDO CASTELA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com o presente “Embargos de Terceiro” em 

desfavor BUNGE FERTILIZANTES S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Intime-se a parte embargante, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob 

pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil: a) juntando aos autos o termo de compromisso do 

inventariante, Sr. Fernando Babosa Castelo, a fim de comprovar que este 

é o representante legal do Espólio de Orlando Aparecido Castela, nos 

termos do art. 320 do Código de Processo Civil19, II, do Código de 

Processo Civil; b) cumprindo o disposto no artigo 677 do Código de 

Processo Civil – especificamente a apresentação do rol de testemunhas; 

c) recolhendo as custas e taxas judiciárias, bem como, comprovando o 

seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de 

Processo Civil e §2º do art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ; d) 

comprovando nestes autos a correta distribuição da presente demanda 

por dependência ao feito sob 7672-63.2006.811.003 (Código 379368), o 

qual tramita nesta Vara de forma física, junto ao Cartório Distribuidor, nos 

termos do artigo 676 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, 

certifique-se nos autos e, venham-me conclusos para o devido 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março 

de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002058-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA PIRES DELGADO (DEPRECANTE)

ADERITO DOS SANTOS DELGADO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAIS E SILVA OAB - PR27415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ELENA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002058-69.220 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cerro 

Azul/PR Autores: Aderito dos Santos Delgado e Outro. Ré: Mara Elena da 

Silva. Vistos, etc. ADERITO DOS SANTOS DELGADO e MARIA ZELIA 

PIRES DELGADO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de MARA ELENA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008722-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANNE AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI (REU)

ROBERTO HIROTEICA NAKAGAKI JUNIOR (REU)

PAULINO VERDI (REU)

KIMIE YOSHIDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008722-53.2019 Ação: Cobrança de Multa Contratual e Acessórios de 

Locação Autora: Fabia Luisa Milhomem Viott. Réus: Ayume Yoshida de 

Almeida Nakagaki e Outros. Vistos, etc. FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT, 

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

de Cobrança de Multa Contratual e Acessórios de Locação” em desfavor 

de AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI, ROBERTO HIROTEICA 

NAKAGAKI JUNIOR, KIMIE YOSHIDA e PAULINO VERDI, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D 

E C I D O: Inicialmente, acolho o aditamento à inicial de (ID 26535528 e ID 

30446202). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no 03 de 

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

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

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

do Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006703-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (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 

nº1006703-74.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Ana 

Claudia da Silva. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. ANA CLAUDIA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 

22320142). 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, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000188-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATRESSON BORGES AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAM BARBOSA CALDEROM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000188-23.2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: Atresson Borges 

Aires. Réu: Ivan Barbosa Calderon. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (ID 30558598), determino a intimação pessoal da parte 

autora, 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 autora 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, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013414-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLODOMIRA SEVERIANO COELHO AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007069-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida, para tomar ciência dos termos 

do acordo de Id. 23473302, no prazo de (5) cinco dias. ;

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYSTON LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000987-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000987-37.2017 Ação: Ordinária Autor: André Cézar Fonseca 

Gearola. Réu: Ocimar Carneiro de Campos. Vistos, etc... Pelo que se 

verifica da certidão de (ID 30490564), o réu foi 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, 23 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001981-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO NEVES MACIEYWSKI OAB - PR29043 (ADVOGADO(A))

FERNANDO MURILO COSTA GARCIA OAB - PR42615 (ADVOGADO(A))

ANELISE ROBERTA BELO BUENO OAB - PR43058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001981-02.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: Centauro 

Vida e Previdência S/A. Executado: Transporte Coletivo Rondonópolis. 

Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (ID 24808561), hei 

por bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a intimação 

do executado por edital. Prazo do edital é de (20) vinte dias. 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, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008736-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008736-08.2017 Ação: Execução de Titulo Extrajudicial Exequente: 

Microquimica Industrias Quimicas Ltda. Executado: Camilo Miguel 

Zandonade. Vistos, etc. Pelo que se verifica da certidão de (ID 20222757), 

o executado fora citado por hora certa. Ademais, em cumprimento ao 

disposto no artigo 254 do Código de Processo Civil, fora expedida 

notificação ao executado para dar-lhe ciência de sua citação (ID 

23081154), porém, a correspondência fora devolvida, conforme 

documento de (ID 24499449). Deste modo, hei por bem em determinar a 

notificação do executado, via edital, no prazo de (20) vinte dias. 

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

exequente, para manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017030-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

APARECIDA ARCANJA DA BARRA (EXECUTADO)

CICERO CORDEIRO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

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: 1016452-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GURGEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (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: 1000272-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, informe sobre a tramitação do Recurso Especial n. 1.614.721, 

conforme despacho de ID 11431521 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005318-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIONETH SOUZA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008086-87.2019.8.11.0003

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:

R M MIRANDA SERVICOS MEDICOS (EXECUTADO)

ROBERTA MACHADO MIRANDA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003906-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREIRO TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

SERGIO CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

REUNIVAN DE OLIVEIRA AGUIAR (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre o interesse em dar prosseguimento ao feito, tendo 

em vista a ocorrência do termo indicado na petição ID 18220544 

(20/03/2020).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016849-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT26572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007267-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FORTUNATO CAMPOS (REU)

CAMILA GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos ID 30585110.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003341-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002166-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENIR SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEMOS ROCHA (REU)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 30575461.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004471-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAIXAO LIMA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004471-55.2020 Ação: Cobrança Autora: Franciele dos Reis Machado. 

Réu: José Paixão Lima. Vistos, etc. FRANCIELE DOS REIS MACHADO, com 

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

Cobrança” em desfavor de JOSÉ PAIXÃO LIMA, com qualificação nos 

autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da 

Justiça Gratuita. D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

30219413), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art.98, CPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 27 

de maio de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

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

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

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 de março de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004314-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEVISION MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 12 de 459



MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA ALVES DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004314-82.2020 Ação: Cobrança Autor: Levision Medicamentos Ltda. 

Representante: Erlei Cabral Machado. Ré: Ana Paula Alves da Silva. 

Vistos, etc. LEVISION MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de ANA PAULA ALVES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 30124161), hei por em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 1° de junho de 2020, às 

08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004873-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004873-39.2020 Ação: Cobrança Autora: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Eric Shalon Souza do Nascimento. Vistos, etc. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de ERIC SHALON 

SOUZA DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no 03 de agosto de 2020, às 

08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

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

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004886-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE THEMOTEO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004886-09.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade 

de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais Autora: Maria Alice 

Themoteo Carlos. Ré: Telefônica Brasil S.A. Vistos, etc... MARIA ALICE 

THEMOTEO CARLOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de ‘Indenização por Danos Materiais e Morais’ que 

moveu em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., postulou no 

(id.29442970, id.29442975, id.29442977), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

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

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001296-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001296-92.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Solange 

dos Santos. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... SOLANGE DOS 

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

ação de ‘Indenização por Danos Morais’ que moveu em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., postulou no (id.19999745, id.19999750), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito remanescente, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

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

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001615-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOTRAN S/A LOGISTICA E TRANSPORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MESSAS OAB - PR62957 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE PAULO (REU)

VANUSA P DA SILVA TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001615-21.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Sotran S/A 

Logística e Transporte. Réus: Vanusa P. da Silva Transportes Eireli e 

Outro. Vistos, etc. SOTRAN S/A LOGÍSTICA E TRANSPORTE, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Obrigação de Fazer” em desfavor de VANUSA P. DA 

SILVA TRANSPORTES EIRELI – EPP e MARCELO MOREIRA DE PAULO, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que é empresa 

do ramo de logística e transporte de cargas; que, os réus foram 

contratados para o transporte de carga de soja; que, fora agendada a 

descarga para o dia 26/01/2020; que, o réu comparecera para realizar a 

classificação da mercadoria às 13h43min, no entanto, retornara para 

realizar a descarga apenas às 22h48min; que, ao iniciar o 

descarregamento, verificou-se que a carga estava adulterada. Ademais, 

que fora acionada a autoridade policial, conforme Boletim de Ocorrência 

de (ID28831166); que, os réus negaram-se a liberar a carga para o autor. 

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que o réu realize 

o descarregamento da mercadoria, nos termos do item ‘a’ de (ID 28831154, 

pág.04). D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E 

RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA - REQUISITOS AUSENTES - MANUTENÇÃO. - Nos termos do 

artigo 300, do CPC/2015, para a concessão da tutela provisória de 

urgência devem estar presentes elementos que evidenciem a 

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

processo. - Ausentes os requisitos estabelecidos no referido artigo, age 

com acerto o Juiz ao deferir a tutela provisória de urgência.” (TJ-MG - AI: 

10000170375109001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/10/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSENTES OS 

REQUISITOS PARA ATENDER AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. 

RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70075375675 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 13/12/2017, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017) 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

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

maior dilação probatória (art.300, CPC). Por fim, entendo que o caso em 

tela não preenche os requisitos da tutela provisória de urgência, eis que 

não configurado nos autos a probabilidade do direito invocado pela parte 

autora, nem mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo, pois, outro caminho a ser trilhado que não o desacolhimento 

do pleito autoral no atual estado processual (art.300, CPC). Portanto, hei 

por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

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

no dia 27 de maio de 2020, às 09h30min, no CEJUSC. Citem-se, 

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

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertadas as 

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

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

Roo-MT, 17 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002049-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DORNELAS ANGNOLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002049-10.2020 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

Autor: Reginaldo Dornelas Agnoleto. Ré: IUNI Educacional – UNIC 

Rondonópolis Arnaldo Estevão Ltda. Vistos, etc. REGINALDO DORNELAS 

AGNOLETO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” em 

desfavor de IUNI EDUCACIONAL – UNIC RONDONÓPOLIS ARNALDO 

ESTEVÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

cursara junto à empresa ré “Pós – graduação em Engenharia de 

Segurança do Trabalho”, compreendido o período de 07.03.2015 a 

04.06.2016; que, em 07.12.2016 requerera emissão de certificado, 

conforme (ID 29077031); que, possui Declaração de Conclusão emitida em 

07.12.2016, conforme documento de (ID 29077032). Por derradeiro, requer 

que seja deferida a tutela provisória de urgência, a fim de a ré seja 

obrigada a entregar, imediatamente, o certificado registrado, sob pena de 

multa diária, nos termos de item ‘c’ de (ID 29068836, pág.07). D E C I D O: O 

artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória 

pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou 

evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a 

verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado 

à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação pelo 

procedimento comum, com pedidos de obrigação de fazer e indenizatório, 

objetivando a entrega de diploma de conclusão de curso de graduação. 

Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por entender 

ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. 

Conclusão do curso de graduação em psicologia, em julho de 2015, 

encontrando-se a autora regularmente matriculada em curso de 

pós-graduação. Documentos acostados aos autos do processo originário 

que são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano à autora. Decisão agravada que se revela contrária à prova dos 

autos. Incidência na espécie do enunciado nº 59 da súmula de 

jurisprudência desta Corte Estadual. Precedentes. RECURSO A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00305499520178190000 RIO DE JANEIRO 

TRES RIOS 1 VARA, Relator: PATRÍCIA RIBEIRO SERRA VIEIRA, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/06/2017) “DECISÃO MONOCRÁTICA TUTELA ANTECIPADA – Pleito para 

compelir a Universidade aemitir e entregar certificado de conclusão do 
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curso de PósGraduação lato sensu – Especialização em Direito 

ProcessualContemporâneo – Necessidade do título para fazer prova junto 

aconcurso de escrivão de polícia – Decisão de emissão do certificado pela 

Universidade em 48 horas, pena de multa diária de R$ 100,00 – Cabimento 

– Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 

20687032720158260000 SP 2068703-27.2015.8.26.0000, Relator: Luis 

Ganzerla, Data de Julgamento: 23/04/2015, 11ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 23/04/2015) Assim, resta demonstrado, no caso 

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

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

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

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

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

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré. Assim, hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, 

para que, no prazo de (5) cinco dias, a parte ré emita o Certificado de 

Pós-graduação latu sensu (Pós- graduação em Engenharia de Segurança 

do Trabalho) em favor da parte autora, sob pena de aplicação de 

astreintes na importância de R$200,00 (duzentos reais) ao dia, até o limite 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘d’ de (ID 29068836, pág.07), eis que entendo, por 

ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a 

ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 

antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 27 de maio de 2020, às 

10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 17 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001113-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA WEIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001113-53.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Vera Lúcia Weis. 

Réu: Oral Sin Implantes. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de 

(ID 29363958), hei por bem deferir a inclusão da “Oral Sin Franchising” no 

polo passivo da ação, devendo a Escrivania proceder as anotações 

necessárias. Considerando o termo de audiência de (ID 29011060), bem 

como, o petitório de (ID 29363958), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 27 de maio de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. 

Ademais, defiro a citação via oficial de justiça, mediante as cautelas de 

estilo (art.246, II, CPC) Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002173-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE DEUS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NERY TAHAN (REU)

Outros Interessados:

ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002173-27.2019 Ação: Usucapião Autor: Sérgio de Deus e Silva. Réu: 

Fábio Nery Tahan. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.26374162), hei por bem em deferir o pedido de item 1.1, expedindo-se 

carta precatória de citação, com prazo de (45) quarenta e cinco dias para 

seu cumprimento, em consonância com o disposto no artigo 261 do Código 

de Processo Civil. No mesmo diapasão, defiro o pleito de (id.26374162, 

item 1.2), expedindo-se o competente mandado citatório. Ao depois, 

certifique-se o decurso do prazo de citação do edital de (id.23898300) e 

cumpra os demais termos da decisão de (id.22629500). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013714-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013714-91.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais Autor: Gean Guilherme da Costa 

Gaspareto. Ré: Vivo S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos 

petitórios de (id.30357266, id.30357270, id.30357273, id.30357279) e de 

(id.28541749, id.30384939), hei por bem em deferir o levantamento dos 

valores depositados no (id.30357273), com suas devidas correções, em 

favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. 

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013793-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA R. DA S. HUNECKE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

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

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1013793-70.2018.8.11.0003 Vistos etc... CARLA R. DA S. HUNECKE - ME, 

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

presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Devidamente 

citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor 
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da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, 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, 

23/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009085-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE OLIVEIRA ATAIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009085-40.2019.8.11.0003 Vistos etc... ELIETE DE OLIVEIRA ATAIDE, 

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

presente ação em desfavor de VIVO S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino a 

intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(15) quinze dias, recolha as custas processuais da reconvenção, sob 

pena de desconsideração do pedido. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, 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, 

23/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBER FRANCO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA LORRAINE DE SOUZA OAB - MT25805/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA 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 

1000523-42.2019.8.11.0003 Vistos etc... GLEIBER FRANCO MACHADO, 

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

presente ação em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora permanecera inerte, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 
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CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, 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, 

23/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007930-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WERLEY GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

JESSICA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI RICARDO TOSO (REQUERIDO)

RODEP - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007930-02.2019.8.11.0003 Vistos etc... WERLEY GONCALVES DA 

SILVA E JESSICA MARTINS SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

GIOVANI RICARDO TOSO E RODEP - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E 

TRANSPORTE LTDA ME. Devidamente citados, apresentaram contestação, 

denunciando à lide a seguradora HDI SEGUROS S.A. e, instada a se 

manifestar, a parte autora impugnou-a, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Inicialmente, determino a intimação do réu Giovani Ricardo Toso, 

para que no prazo de (10) dez dias, apresente novos documentos a fim 

de comprovar seu estado de hipossuficiência. De outro lado, ante a 

denúncia da lide pela empresa ré no (id.29449562, págs.12/13), no prazo 

de defesa (artigo 126, CPC), determino a citação da parte denunciada, 

para contestar, no prazo legal. O denunciante deverá providenciar a 

citação na forma e nos prazos referidos no artigo 131 do Código de 

Processo Civil, sob pena de ficar sem efeito a denunciação. Havendo 

apresentação de defesa pela denunciada, dê-se vista às partes, para 

manifestação no prazo de (10) dez dias. Após devidamente regularizado o 

feito, intimem-se as partes, via seus procuradores, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informem se possuem interesse em conciliar. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 23/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003505-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARVALHO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILDO VIEIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003505-63.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais Autor: Nilton Carvalho Borges. Réu: Vaildo Vieira da Silva. Vistos, 

etc... NILTON CARVALHO BORGES, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais’ que moveu em desfavor de VAILDO VIEIRA DA SILVA, 

postulou no (id.27872884, id.27872886), pugnando cumprimento da 

obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), 

requerendo a conversão do feito em ‘Execução de Sentença’, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se pessoalmente a 

parte executada, bem como, seu procurador, para que no prazo de (15) 

quinze dias, efetue o pagamento de todos os débitos descritos na 

Cláusula 2ª do acordo firmado entre as partes (id.21192711), sob pena de 

aplicação de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais) até o 

limite de R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o disposto no 

artigo 536, §1º c/c o artigo 537, ambos do Código de Processo Civil. Em 

caso de descumprimento, fixo os honorários advocatícios em (10%) dez 

por cento sobre o valor da multa diária, com fulcro nos §1º e §2º do artigo 

85 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

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

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005982-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FARIA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005982-93.2017 Ação: Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio 

Autor: Roney Faria dos Santos. Ré: Rodobens Administradora de 

Consórcios Ltda. Vistos, etc... VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA, em 

causa própria, na ação ‘Ordinária de Restituição de Quotas de Consórcio’ 
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que RONEY FARIA DOS SANTOS moveu em desfavor de RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, postulou no (id.25327152), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’ atinente 

aos honorários sucumbenciais, juntando demonstrativo de cálculo 

atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido 

supra mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações 

devidas, uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de 

Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I 

do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) 

quinze dias, acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 

523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito 

será acrescido de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

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

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013463-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DE ALENCAR (AUTOR(A))

ROSENI DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

RICIDIR LIRANCO ARANTES (AUTOR(A))

JOELSON SOARES DOURADO (AUTOR(A))

JONAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELISANGELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

WALTERLEY DE SOUZA PAIVA (AUTOR(A))

ELIANE VICENCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VAGNER ANTONIO DE PAULA (AUTOR(A))

ALZIRA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCO SOARES CANDIAL (AUTOR(A))

SENHORA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

GILZA DARCY GONCALVES DE BASTOS SANTOS (AUTOR(A))

LAZARA MARIA DE FREITAS (AUTOR(A))

ELZA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

IVONETE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

CIRENO VIANA (AUTOR(A))

MARIA JOSE DE ALMEIDA PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013463-73.2018 Ação: Ordinária Autores: Roseni de Almeida Santos e 

Outros. Réus: Bradesco Seguros S/A e Outros. Vistos etc. ROSENI DE 

ALMEIDA SANTOS E OUTROS, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A, com qualificação nos autos. Num primeiro momento, 

foi determinada a emenda a inicial (ID 17180165), não cumprindo o 

determinado, consoante informa a certidão de (ID 24220971), sobrevindo a 

sentença extintiva (ID 25285592). Da sentença, o autor interpôs recurso 

de apelação (ID 26063606), vindo-me os autos concluso. D E C I D O: 

Dispõe o artigo 331 do Código de Processo Civil que “Indeferida a petição 

Inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, 

retratar-se”. Analisando a questão posta à liça, não vejo nenhum elemento 

plausível no sentido de que a decisão deva ser modificada, razão pela 

qual, mantenho-a. Com fulcro no §1° do art. 331 do Código de Processo 

Civil, determino a citação dos réus para responderem o recurso, 

querendo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005425-43.2016.8.11.0003

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:

ROZELIA CARVALHO SOARES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005425-43.2016 Ação: Monitória Autora: Lúcia Benícia Pinheiro Santos. 

Ré: Rozélia Carvalho Soares. Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (fl.34 – ID 24682028), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da ré 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. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de março 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. AGUIAR FROTA ELETRONICOS - ME (REU)

JOAO FELIPE GOMES PINHEIRO (REU)

BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001297-43.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

Nilson Alves da Costa. Réus: Bom Jesus Atividades de Internet Ltda e 

Outros. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (fl.207 – ID 

24530121), hei por bem em determinar a citação do réu João Felipe Gomes 

Pinho 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. Transcorrido 

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

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

Rondonópolis, 23 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: 1005434-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO JOSE BAZZI (EXECUTADO)

JUSCELINO J. BAZZI TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005434-68.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executados: Juscelino J. Bazzi Transportes Me e 

Juscelino José Bazzi. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de 

(fl.67 – ID 30202107), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação dos executados 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 
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que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

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

Rondonópolis, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013092-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DAROIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO OAB - PR34897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PRESOTTO BORTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013092-12.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Londrina – 

PR Autor: Valdir Daroit. Réu: Fabrício Presotto Bortolini. Vistos, etc. 

Considerando o petitório de (ID 22218471), determino o encaminhamento 

desta Carta Precatória para a Comarca de Alta Floresta-MT (art.262, CPC). 

Oficie-se o Juízo Deprecante, nos termos do artigo 262, §1º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006862-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA BARTELI (REQUERIDO)

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (REQUERIDO)

RUBIANI FREIRE ALVES (REQUERIDO)

LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO (REQUERIDO)

ADRIANO BREUNIG (REQUERIDO)

RAFAEL BELLO BASTOS (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006862-17.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Diamantino-MT Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Réu: 

Rafael Bello Bastos. Vistos, etc. Considerando o petitório de (ID 

24425670), determino o encaminhamento desta Carta Precatória para a 

Comarca de Cuiabá-MT (art.262, CPC). Oficie-se o Juízo Deprecante, nos 

termos do artigo 262, §1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 23 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: 1005069-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (EXECUTADO)

CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005069-48.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Amoroso Metálicos e Transportes e 

Outros. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (Id. 23179152), 

hei por bem indeferir o pedido, eis que totalmente alheio à situação dos 

autos. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de (10) dez dias, 

traga aos autos o endereço atualizado dos executados Cláudia Pereira 

dos Santos e Amoroso Metálicos e Transportes Ltda, conforme 

determinado nos (ID’s 16059331 e 26502031). Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 23 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: 1015552-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGUIAR NERIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015552-35.2019 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executado: José Aguiar Neris. Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifico que ocorrera erro material na 

decisão (ID 27246471), assim sendo, acolho o pedido de (ID 27650799) a 

fim de sanar o referido vício, devendo constar: “BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Execução por Título Extrajudicial” em desfavor de JOSÉ AGUIAR 

NERIS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos.” Cumpram-se os termos da decisão de (ID 

27246471). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 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: 1002606-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE NATANAEL ZANETTI PICOLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1002606-65.2018 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: 

Agrofito Case Máquinas Agrícolas Ltda. Executado: Josué Natanael 

Zanetti Picolini. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID 

26120984), hei por bem em deferir o pedido, devendo ser observado o 

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

para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias. Vindo aos 

autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (10) dez dias, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002265-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON EZEQUIEL SOUSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002265-68.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Honda S/A. 

Réu: Ramon Ezequiel Sousa Silva. Vistos, etc. BANCO HONDA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de RAMON EZEQUIEL SOUSA 

SILVA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e 
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apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 29761433). 

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., 23 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TOMAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001023-74.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Fernando Tomaz de Oliveira. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de FERNANDO TOMAZ DE OLIVEIRA, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 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., 23 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003061-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY GOMES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003061-59.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bv Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Wesley Gomes Soares. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de WESLEY 

GOMES SOARES, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

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., 23 de 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003415-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO ANTONIO BALDAN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1003415-21.2019 Ação: Monitória Autor: Retífica Rondonópolis Ltda - 

Me. Réu: Florisvaldo Antonio Baldan. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (ID 24573203), hei por bem em deferir o pedido, devendo ser 

observado o disposto no artigo 260 e seguintes do Código de Processo 
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Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias. 

Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (10) 

dez dias, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 23 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008428-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SILVERIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LAURINDO DE ARRUDA (REU)

LAURINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1008428-98.2019 Ação: Cobrança de Aluguéis Vencidos e Acessórios 

Autora: Aurea Silvéria de Oliveira. Réus: Washington Laurindo de Arruda e 

Outro. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID 30172500), hei 

por bem em deferir o pedido, devendo ser observado o disposto no artigo 

260 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para cumprimento da 

carta precatória é de (60) sessenta dias. Vindo aos autos, dê-se vista à 

parte autora, para manifestação em (10) dez dias, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015403-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA IVAI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015403-39.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cruzeiro do 

Oeste/PR Autor: Interligação Elétrica Ivaí S/A. Réu: Marcelo Martinelli 

Corazza. Vistos, etc. Considerando o teor da certidão de (ID 29860537), 

hei por bem devolver a presente Carta Precatória com fulcro no art.393 da 

CNGC deste Egrégio Tribunal. Remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, 

mediante as cautelas de estilo (art.260 e parte final do art.268, ambos do 

Código de Processo Civil). Oficie-se o Juízo Deprecante. Expeça-se o 

necessário. (art.393, §2º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 23 de 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006887-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELLY FERNANDES RAMIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006887-30.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Várzea 

Grande - MT Autora: Alessandra Costa da Silva. Ré: Danyelly Fernandes 

Ramil. Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (ID 29879794), 

determino a devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas 

de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 23 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: 1005532-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO SANTOS BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005532-82.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autora: Marcenal 

Madeiras e Compensados Ltda Réu: Orlando Santos Bonfim Vistos, etc... 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, com qualificação nos 

autos, promoveu a presente ação em desfavor de ORLANDO SANTOS 

BONFIM, com qualificação nos autos, postulando a homologação de 

acordo e suspensão do processo (fl.43/44 – Id 26315421), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O HOMOLOGO o 

acordo de vontades de (fl.43/44 – Id 26315421), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Transcorrido o prazo de suspensão, dê-se vista 

dos autos aos procurador do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 23 de março de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014056-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS PEREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014056-68.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

Réu: Jose Marcos Pereira Magalhães Vistos, etc... BV FINANCEIRA S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

promoveu a presente ação em desfavor de JOSE MARCOS PEREIRA 

MAGALHÃES, com qualificação nos autos, postulando a desistência da 

ação conforme se verifica pelo pedido de (fl.57 – Id 29918731), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O O pedido de 

desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que não há nenhum 

óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido de extinção, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo e Declaro, 

por sentença, sem julgamento de mérito, a presente ação promovida por 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de JOSE CARLOS PEREIRA MAGALHÃES, com qualificação nos 

autos e o faço com amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas pelo autor. Transitada em julgado e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 22 de março de 2020.- Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015738-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JELSEMIRES MORAIS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015738-58.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autora: Jelsemires 
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Morais de Matos Réus: João Batista de Toledo e Outros Vistos, etc... 

JELSEMIRES MORAIS DE MATOS, com qualificação nos autos, promoveu a 

presente ação em desfavor de JOÃO BATISTA DE TOLEDO, LOOURDES 

MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL e EDVIRGES DE TOLEDO MACIEL, com 

qualificação nos autos, postulando a desistência da ação conforme se 

verifica pelo pedido de (fl.89 – Id 30224680), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O Considerando o 

documento de (fl.25 – Id 26829262), hei por bem em deferir o pedido de 

assistência judiciária. O pedido de desistência deve, à evidência, ser 

deferido, uma vez que não há nenhum óbice legal para tal desiderato, 

assim, homologo o pedido de extinção, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Face ao exposto e princípios 

de direito aplicáveis à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, sem 

julgamento de mérito, a presente ação promovida por JELSEMIRES MORAIS 

DE MATOS, em desfavor de JOÃO BATISTA DE TOLEDO, LOOURDES 

MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL e EDVIRGES DE TOLEDO MACIEL, com 

qualificação nos autos e o faço com amparo no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que beneficiário da 

assistência judiciária. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 22 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014777-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALINA MARIA ALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1014777-20.2019 Ação: Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos 

Autor: Sidinei Moreira Ré: Analina Maria Alves dos Santos Vistos, etc... 

SIDINEI MOREIRA, com qualificação nos autos, promoveu a presente ação 

em desfavor de ANALINA MARIA ALVES DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, postulando a desistência da ação conforme se verifica pelo 

pedido de (fl.27 – Id 29631740), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O Considerando o documento de (fl.14 – Id 

26291714), hei por bem em deferir o pedido de assistência judiciária. O 

pedido de desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que não 

há nenhum óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido de 

extinção, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, sem julgamento de mérito, a 

presente ação promovida por SIDINEI MOREIRA, em desfavor de ANALINA 

MARTIA ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos e o faço com 

amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, 

uma vez que beneficiário da assistência judiciária. Transitada em julgado e 

pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 22 de março de 2020.

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000067-58.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Réu: Emanuel Messias de Jesus Silva Vistos, etc... 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos autos, 

promoveu a presente ação em desfavor de EMANUEL MESSIAS DE JESUS 

SILVA, com qualificação nos autos, postulando a desistência da ação 

conforme se verifica pelo pedido de (fl.96 – Id 29121136), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O O pedido de 

desistência deve, à evidência, ser deferido, uma vez que não há nenhum 

óbice legal para tal desiderato, assim, homologo o pedido de extinção, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Face 

ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo e Declaro, 

por sentença, sem julgamento de mérito, a presente ação promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de EMANUEL 

MESSIAS DE JESUS SILVA, com qualificação nos autos e o faço com 

amparo no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 22 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000480-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (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 

1000480-76.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Paulo 

Vitor Pinheiro e Candido Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A Vistos, etc... PAULO VITOR ITACARAMBI PÍNHEIRO E 

CANDIDO, 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, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, 

em data de 25 de junho de 2016, foi vítima de um acidente de trânsito, 

onde sofreu fratura fêmur esquerdo, razão pela qual o mesmo não mais 

poderá desenvolver suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou 

seja, devido a sua invalidez permanente, 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. 

Devidamente citado, apresentou contestação, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, requerendo a improcedência do 

pedido, por falta de documentos a respaldar a pretensão exposta na 

inicial. Juntando documentos Sobre a contestação, manifestou-se o autor. 

Saneado o processo, foi designado profissional da medicina para a feitura 

do laudo pericial e aportando aos autos, havendo manifestação das 

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. Outrossim, "Constante 

dos autos elementos de prova documental para formar o convencimento 

do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 

a controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). A irresignação levada a efeito pelo 

autor em face do laudo pericial apresentado pelo senhor perito, não tem, a 

meu ver, um mínimo de sustentáculo fático, pois, todos os quesitos 

apresentados pela parte ré foram respondidos, não havendo nenhuma 

dúvida ou contradição. 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, senão 

vejamos: Em sua peça madrugadora, o autor assevera que no dia 25 de 
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junho de 2016, foi vítima de um acidente automobilístico, sofrendo fratura 

no fêmur esquerdo, razão pela qual não mais poderá desenvolver suas 

atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua 

invalidez permanente. Submetido à perícia médica, o senhor perito afirmou 

que houve fratura no tornozelo esquerdo, não havendo incapacidade ou 

invalidez (fl.159/162 – Id 29011532). De outro norte, não há que se negar 

que o autor experimentou lesões no fêmur esquerdo, o que vem 

devidamente comprovado nos autos, e que referida lesão não causou 

invalidez ou incapacidade permanente. Logo, pode-se concluir que o autor 

não sofreu debilidade/invalidez parcial ou permanente, fato que é 

incontroverso nos autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Assim sendo, não vejo outro caminho a 

ser trilhado a não ser a improcedência do pedido. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por PAULO 

VITOR ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO, com qualificação nos autos, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez 

por cento sobre o valor dado à causa, observando-se o disposto no § 3°, 

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, 23 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004838-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA INGRID DE ABREU LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 

1004838-50.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Janaina Ingrid de Abreu Lopes Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... JANAINA INGRID DE ABREU 

LOPES, 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° 6/104444-8; que, recebeu em sua 

residência uma notificação aduzindo que fora encontrado um débito no 

valor de R$ 11.251,04 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais, quatro 

centavos), com vencimento para o dia 30 der maio de 2018; que, há 

ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência; que, o débito é ilegal e abusivo, por isso, quer ser indenizado 

por danos morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a 

condenação da ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização por danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação 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, em data de 19 de março de 2018, prepostos da ré procederam 

vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel da autora, 

ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na unidade 

consumidora; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão de 

acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; 

que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos” Em reconvenção, busca o 

reconhecimento da fatura objurgada como sendo lícita, certa e exigível”. 

Sobre a contestação e reconvenção, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a parte autora requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.170 – ID 22954668; e, a empresa ré 

requerido a produção de provas (fls.177/178 – Id 23094038). Houve 

recolhimento das custas da reconvenção (fl.179 ID 29946954), 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. 

Janaina Ingrtid de Abreu Lopes aforou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da 

empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

caracterizado pela fatura eventual, no valor de R$ 11.251,04 (onze mil, 

duzentos e cinquenta e um reais, quatro centavos) bem como reparação 

de danos morais, por suposto consumo não faturado e ameaça de 

suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais 

fatos prejuízos de ordem moral. Analisando as 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 a versão defensiva trazida na contestação, entendo que há provas 

suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados 

na exordial, devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as 

providência necessárias que o caso, naquele momento exigia. 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 

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$ 11.251,04 (onze mil, 

duzentos e cinquenta e um reais, quatro centavos), cobrado na fatura 

eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor 

de consumo da residência da autora. Pois bem, ao analisar os autos, 

verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado no dia 19 de março de 2018, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se “medidor com neutro isolado” (fl.138 

ID-15931347), sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à 

análise pela requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na 

unidade consumidora do autor, verifico da análise dos termos de 

ocorrência e inspeção (TOI) juntados aos autos pela autora e 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, bem como a 

autora não acompanhou a lavratura do termo de ocorrência e inspeção, 

eis que ausente. 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 do 

autor 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 
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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 da autora 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 do autor 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 

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 que o medidor 

apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites 

estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos documento 

que comprove que o autor 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. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 
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"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.31/36 ID-13914746). O pedido de reconvenção. Em 

primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos do art. 315, do CPC/73, a 

conexão com a ação principal ou com o objeto da defesa constitui o 

requisito essencial para a propositura da reconvenção, in verbis: "O réu 

pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção 

seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa." Sobre 

a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de 

Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O fundamento do 

instituto está no princípio da economia processual, com o que se procura 

evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, 

versando sobre questões conexas, que muito bem poderiam ser 

apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz qualquer ressalva 

sobre o cabimento da reconvenção em ações que obedeçam a 

procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível a sua 

propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão com a 

causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse sentido, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 
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fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 11.251,04 (onze mil, duzentos e cinquenta e um 

reais, quatro centavos), todavia, há que se deixar consignado que os 

elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito" promovida por JANAINA INGRID DE 

ABREU LOPES, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela 

fatura eventual emitida no valor de R$ 11.251,04 (onze mil, duzentos e 

cinquenta e um reais, quatro centavos), com vencimento para o dia 30 de 

maio de 2018, ratificando a decisão de (fls. 31/36 - Id 13914746). 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 o autor 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. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; 

e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 

98 do Código de Processo Civil. 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. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópólis-Mt. 23 de março de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004098-92.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Fabíola de Jesus Santos Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A Vistos, etc... FABIOLA DE JESUS SANTOS, 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° 6/2138969-7; que, recebeu em sua residência uma 

notificação aduzindo que fora encontrado um débito no valor de R$ 

1.777,22 (um mil, setecentos e setenta e sete reais, vinte e dois 

centavos), com vencimento para o dia 30 de abril de 2018; que, há 

ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência; que, o débito é ilegal e abusivo, por isso, quer ser indenizado 

por danos morais, assim, pugna pela procedência da ação, com a 

condenação da ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização por danos morais, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

pleiteando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação 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, em data de 23 de janeiro de 2018, prepostos da ré procederam 

vistoria no sistema de medição de energia elétrica do imóvel da autora, 

ocasião em que detectaram a existência de irregularidade na unidade 

consumidora; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão de 

acordo coma Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; 

que, inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos” Em reconvenção, busca o 

reconhecimento da fatura objurgada como sendo lícita, certa e exigível”. 

Sobre a contestação e reconvenção, manifestou-se a autora. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.162 – Id 22954678 e fl.169 – Id 

23098183), respectivamente. Houve recolhimento das custas da 

reconvenção (fl.166 Id 22984794), 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. Fabíola de Jesus Santos aforou 

a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual, no valor 

de R$ 1.777,22 (um mil, setecentos e setenta e sete reais, vinte e dois 

centavos) bem como reparação de danos morais, por suposto consumo 

não faturado e ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica, 

experimentando, com tais fatos prejuízos de ordem moral. A preliminar 

esposada pela empresa ré, qual seja, carência da ação, por falta de 

interesse de agir, não tem pertinência, pois, o interesse processual, este 

legitima o jurisdicionado a recorrer ao judiciário todas as vezes que se 

sentir na necessidade da tutela estatal, invocando meio adequado e sob 

as perspectiva de um resultado útil à sua pretensão. É corrente a tradução 

que se faz deste requisito quando se diz que a ação há que atender ao 

binômio da necessidade-utilidade ou, ainda, da necessidade adequação do 

meio jurisdicional. Como é de conhecimento geral, o interesse de agir é 

uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o 

binômio necessidade adequação. A necessidade está relacionada ao fato 

de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário 

para ver satisfeita a sua pretensão. Já a adequação refere-se à utilização 

de meio processual condizente à solução da lide. Corrobora com esse 

entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara: Assim é que, para que 

se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a 

demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela 

jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que 

todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica 

de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu 

interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É 

mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o 

demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a 

tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, 

valendo-se da via processual adequada. (Lições de Direito Processual 

Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006.p.128-129). Sobre o 

tema Humberto Theodoro Júnior assim discorreu: "O interesse de agir, que 

é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao intereese substancial. Entende-se, dessa 

maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não 

propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, 
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necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Alfredo 

Buzaid, Agravo de Petição, nº 39, p.88). Localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo com remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio."(Curso de Direito Processual Civil, vol.I 

,ed. 38., 2002, p.50 e 52, Forense) Do que não discrepa Ada Pellegrini 

Grinover, para quem o interesse de agir "é uma imposição do princípio da 

economia processual, desdobrando-se em necessidade e adequação, o 

que significa, na prática, que o Estado se nega a desempenhar sua 

atividade jurisdicional até o final, quando o processo, no caso concreto, 

não é necessário e quando o provimento pedido não é adequado para 

atingir o escopo de atuação da vontade da lei, no caso concreto, mediante 

a solução da lide." (in "As condições da ação penal (uma tentativa de 

revisão).", p. 88-89). Assim, para o reconhecimento do interesse 

processual interesse de agir, impõe-se a verificação da presença 

concomitante da necessidade de submeter a pretensão à análise do 

Judiciário, bem com que a via processual utilizada pela parte com este fim 

seja adequada. E, ao exame dos autos, resta obstada a constatação de 

que o procedimento utilizado pela requerente, constitua via processual 

adequada. Analisando as 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 a versão 

defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, 

devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. 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 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$ 1.777,22 (um mil, 

setecentos e setenta e sete reais, vinte e dois centavos), cobrado na 

fatura eventual, a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no 

medidor de consumo da residência da autora. Pois bem, ao analisar os 

autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi 

vistoriado no dia 23 de janeiro de 2.018, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se “desvio de energia” (fl.111 Id 15626893), 

sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela 

requerida. Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade 

consumidora do autor, verifico da análise dos termos de ocorrência e 

inspeção (TOI) juntados aos autos pela autora e 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, bem como a autora não 

acompanhou a lavratura do termo de ocorrência e inspeção, eis que 

ausente. 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 do autor 

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 da autora 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 do autor 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 
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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 

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 681950 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. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela 

requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 
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1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, a pretensão da autora em ser 

indenizada por dano moral por ameaça de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica não é o bastante, mesmo porque, a mesma restou obstada 

pela decisão (fl.30/33 Id 13542259). O pedido de reconvenção. Em 

primeiro plano, insta ressaltar que, nos termos do art. 315, do CPC/73, a 

conexão com a ação principal ou com o objeto da defesa constitui o 

requisito essencial para a propositura da reconvenção, in verbis: "O réu 

pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a reconvenção 

seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa." Sobre 

a razão deste instituto, leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de 

Direito Processual Civil, 44ª ed., Ed. Forense, pág. 428. "O fundamento do 

instituto está no princípio da economia processual, com o que se procura 

evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, 

versando sobre questões conexas, que muito bem poderiam ser 

apreciadas e decididas a um só tempo." A lei não faz qualquer ressalva 

sobre o cabimento da reconvenção em ações que obedeçam a 

procedimentos especiais, sendo, pois, perfeitamente cabível a sua 

propositura em feitos de rito especial, desde que ocorra a conexão com a 

causa principal ou com os fundamentos da resposta. Nesse sentido, 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, no livro Código de 

Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor, 3ª edição, editora RT, p. 962, lecionam: "2. Possessória e 

reconvenção. Se o réu de possessória pretender outra coisa que não a 

proteção possessória ou a indenização pelos danos oriundos do esbulho 

ou turbação, deverá fazê-lo pelo meio da ação declaratória incidental (RP 

11/12), ou pela via reconvencional (Fornaciari Jr., Da reconvenção no 

direito processual civil brasileiro, 2ª ed., SP, 1983, n. 38. p. 137), pois na 

contestação somente poderá pedir o que a lei autoriza: a proteção 

possessória e a indenização por perdas e danos." (Nery, RP 52/170). 

Sobre a matéria, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVIDA 

QUITADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - JUROS DE 

MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. - Pretendendo a parte 

indenização pelos danos morais a via adequada é a reconvenção, vez 

que tal caso não se encontra abarcado pelo art. 922 do CPC. (...) (TJMG - 

Apelação Cível 1.0105.08.271211-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de 

Lourdes Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2014, 

publicação da súmula em 14/11/2014) “APELAÇÃO CÍVEL - COISA 

JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - CABIMENTO DE RECONVENÇÃO EM 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES REJEITADAS - 

AUSÊNCIA DE ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - LITIGANCIA DE MÁ 

FÉ - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) - Em que pese a 

possibilidade de pedido contraposto na ação de reintegração de posse, 

não há vedação legal para a interposição da ação de reconvenção. (...). 

(TJMG - Apelação Cível 1.0529.11.000756-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz 

Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, 

publicação da súmula em 04/07/2014) Portanto, resta patente que o único 

requisito exigido pelo Código de Processo Civil de 1973 para o cabimento 

da ação reconvencional é a sua conexão com a causa principal ou com os 

fundamentos da defesa apresentada. No caso em desate, busca a ré 

reconvinte seja reconhecida a fatura objurgada como sendo líquida, certa 

e exigível no valor de R$ 1.777.22 (um mil, setecentos e setenta e sete 

reais, vinte e dois centavos), todavia, há que se deixar consignado que os 

elementos próprios ao reconhecimento da pretensão não afloraram, 

mormente, diante da declaratória, portanto, deve o pedido ser rejeitado de 

plano, arcando com os encargos da sucumbência. Por fim, em relação aos 

honorários devidos na ação principal e na reconvenção, o Superior 

Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que "a 

reconvenção constitui ação autônoma; dessa forma, são devidos os 

honorários em razão da sucumbência, independentemente do resultado da 

ação principal". Nesse sentido: "... RECONVENÇÃO - AUTONOMIA - 

HONORÁRIOS - CABIMENTO. (...) 2. A reconvenção constitui ação 

autônoma; dessa forma, são devidos os honorários em razão da 

sucumbência, independentemente do resultado da ação principal. 

Precedentes: AgRg no Ag 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 

Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 3.12.2007, p. 311; AgRg no REsp 

753.095/DF, Rel. Min. Castro Meira, Terceira Turma, julgado em 23.8.2007, 

DJ 10.9.2007, p. 228; e EDcl no REsp 468.935/SP, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 24.8.2004, DJ 4.10.2004, p. 

283. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 614.617/DF, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2009, 

DJe 29/06/2009). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência Débito" promovida por FABÍOLA DE JESUS 

SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura 

eventual emitida no valor de R$ 1.777,22 (um mil, setecentos e vinte e sete 

reais, vinte e dois centavos), com vencimento para o dia 30 de abril de 

2018, ratificando a decisão de (fls. 30/33 - Id 13542259). 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 o autor 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. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado; 

e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 

98 do Código de Processo Civil. 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. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópólis-Mt. 23 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: 1002705-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO GONCALVES RIOS - 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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 
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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: 1000794-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000794-51.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA NILZA DOS SANTOS RÉU: DEUSDETE BISPO DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Defiro a AJG postulada na exordial. No mais, a tutela 

de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” (grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento 

do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pelo requerente não 

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

de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu. Com efeito, no 

caso vertente, ao menos em fase de cognição sumária, não vislumbro 

demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da 

alegada ilegalidade/abusividade no acordo objeto da liça. Consigno que, 

com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei 

maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. 

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo 

oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada 

em qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado 

nesta decisão trago à colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO 

TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos 

do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014)”. 

(destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine”. 

(destacamos) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicado na inicial. No mais, nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação, para o dia 23/04/2019, às 10:30h. Citem-se e 

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

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

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009813-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

MARCELO SCALEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

 

Intimação do Dr. MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB/MT 22.704, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005051-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005051-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS 

DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES Vistos etc. Cite-se o executado, na 

forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005054-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - ME (REU)

NEURIO ROGER PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005054-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MASTER MIX COMERCIAL LTDA REU: FLAVIA PIRES DE SOUZA 

VENTURATO MONTEIRO - ME, NEURIO ROGER PEREIRA Vistos etc. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 

de JUNHO de 2020, às 10h, a qual será realizada na Central de 

Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 
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Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005057-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARREIRA & PARREIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005057-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME REU: PARREIRA 

& PARREIRA LTDA - ME 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 taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC) sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como, caso necessário, a 

comprovação do pagamento de diligência do Oficial de Justiça, em igual 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009058-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (AUTOR(A))

LUCIMAR RODRIGUES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (REU)

MARIA APARECIDA BARBOZA SAMPAIO (REU)

CAIRO BARBOZA SAMPAIO (REU)

Outros Interessados:

CHARLES DE FREITAS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

SHELMA DE FREITAS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALTER LUIZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEOVA PRUDENTE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

REGIA DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011936-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011936-52.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS PAULO GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo a emenda e DEFIRO a AJG 

pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 25 de JUNHO de 2020, às 10h30min, a qual será 

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

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

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

a ausência injustificada das partes será considerada ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado. Não obtida 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011163-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCILVERES ALMEIDA DE CRISTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIEIRA (REU)

ISABEL PEREIRA GOMES (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011163-07.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): NEOCILVERES ALMEIDA DE CRISTO REU: JOSE GOMES 

VIEIRA, ISABEL PEREIRA GOMES Vistos etc. Recebo a emenda e DEFIRO 

a AJG postulada na exordial. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Cite-se a parte ré, 

na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em 15 

(quinze) dias úteis, consignada as advertências legais. Citem-se, por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). Citem-se pessoalmente os 

confinantes (artigo 246, §3º do CPC). Cientifique-se para que manifeste 

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

Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010093-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANSE PAULA DE SOUZA (REU)

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010093-52.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JANDIRA DA SILVA SOUZA REU: HANSE PAULA DE SOUZA, 

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA Vistos etc. Recebo a emenda retro. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as 

advertências legais. Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I 

do CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o 
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Ministério Público (artigo 178 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005090-82.2020.8.11.0003

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:

VIVIANI DA S BRAZILISTA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005090-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER REU: VIVIANI DA S 

BRAZILISTA 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 a requerida, 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 taxa judicial 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008053-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008053-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES 

COSTA Vistos etc. Proceda-se a inclusão de restrição no prontuário do 

bem objeto do litígio, junto ao RenaJud, nos moldes do art. 3º, §9º do 

Decreto Lei 911. Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que 

entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006643-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORCALINO DOS SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006643-04.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ORCALINO DOS SANTOS BARROS REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intimem-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005202-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE MEDING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005202-85.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): KATIANE MEDING REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005468-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DONIZETE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005468-09.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUZIA DONIZETE DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002735-07.2017.8.11.0003

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:

RENATO RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002735-07.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: RENATO RODRIGUES DA CUNHA Vistos etc. Na esteira da 

atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é desnecessário o 

esgotamento das diligências por parte do exequente para que se autorize 

a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca de bens do 

devedor, haja vista que são instrumentos colocados à disposição dos 

credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos à satisfação de 

seus créditos. A propósito, destaco: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA 

INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 32 de 459



recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). (ressaltamos) Logo, seguindo o 

entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, autorizo a consulta 

via Infojud para localizar possíveis bens penhora em nome do(s) 

executado(s). Consigno que, havendo informações na consulta de 

declaração de rendas a cópia da mesma deverá ser arquivada separada 

dos autos, como assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte 

interessada para manuseio, o que deverá ser certificado. 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: 1000824-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000824-57.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ESTACAO MODAS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista o 

petitório retro, determino seja procedida a busca do endereço da parte 

executada junto ao INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000013-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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:

JOSE WAGNER NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000013-29.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOSE WAGNER NUNES Vistos etc. Tendo em vista a certidão lançada no 

ID anterior, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 

485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003053-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ANTUNES DE SOUZA MANZANO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003053-24.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES REU: VINICIUS 

ANTUNES DE SOUZA MANZANO Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

lançada no ID anterior, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008382-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008382-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEUSA JULIANA HEBERLE - ME REU: CHEILA GRACIELE 

BARBOZA SAMPAIO Vistos etc. Primeiramente, tendo em vista que a 

requerida encontra-se desassistida (ID. 21879245), e a fim de evitar 

eventuais alegações de nulidade ou cerceamento de defesa, intime-se a 

parte ré, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

sua representação processual, requerendo o que entender de direito. 

Transcorrido o interregno epigrafado, conclusos para apreciação do pleito 

de DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003535-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LEOPOLDO NUNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003535-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: GERSON LEOPOLDO NUNES 

Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo 

vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à 

solução consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial, 

mormente em virtude do pleiteado pela requerida nos Embargos à Monitória 

(15575363 - Pág. 5). Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre 

as partes a fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação 

nos litígios judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo 

Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos 

expressamente no Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso 

V, e 165 e seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das 

disposições contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, 

considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse conciliatório. Após, 

conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004330-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY MARIANO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004330-07.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDECY MARIANO SANTOS REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. A fim de evitar eventuais alegações de 

nulidades e cerceamento de defesa, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na 

contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALVES RODRIGUES (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000323-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRESSA ALVES RODRIGUES REU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004200-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA APARECIDA CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004200-17.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: OLIVIA APARECIDA 

CAMARGO Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005268-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MAX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005268-36.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGERIO MAX DA SILVA REU: KAPPA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Intime-se a parte ré, informar nos autos o 

atual estágio/conclusão do loteamento objeto da liça, bem como, para 

trazer aos autos o desfecho da ação civil pública noticiada no id. 

12514692 - Pág. 13, no prazo de 05 (cinco). Vindo aos autos as 

informações requestadas, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Intimação do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, 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. Bem como para tomar ciência da r. Sentença 

proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005933-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDIANE ZANDA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005933-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: CLEDIANE ZANDA 

SOARES Vistos etc. Tendo em vista o decurso do prazo requerido no ID. 

21149546, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003598-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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 do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007637-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANNE KELLY BRANDAO DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (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 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003941-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A BONFIM PEREIRA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSIMEIRE APARECIDA BONFIM PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se no feito, tendo em vista o peticionamento de ID 16751389 e 

documentos que o acompanham, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006273-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO CASARIN (EXECUTADO)

 

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 do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008218-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MATOS FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS OAB - MT24946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008218-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIRENE MATOS FAVARO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. No prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004033-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004033-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REU: MAURINA 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. Tendo em vista a denunciação da 

lide apresentada pela parte requerida (ID 15376901), determino a citação 

da denunciada BRADESCO SEGUROS S.A, para, querendo, manifestar-se 

sobre tal denunciação, no prazo de 15 (quinze) dias. O denunciante 

deverá providenciar a citação da denunciada, no prazo referido no artigo 

131 do Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir semente 

contra ela, denunciante. O processo ficará suspenso até que seja 

efetivada tal comunicação processual. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003848-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LAIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SINAPE SINALIZACAO VIARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO GUSTAVO MANIGLIA COSMO OAB - SP252140 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003848-59.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILBERTO LAIR DE OLIVEIRA REQUERIDO: SINAPE 

SINALIZACAO VIARIA LTDA Vistos etc. Tendo em vista a denunciação da 

lide apresentada pela parte requerida (ID 15260863), determino a citação 

da denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para, 

querendo, manifestar-se sobre tal denunciação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. O denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, no 

prazo referido no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de a 

ação prosseguir semente contra ela, denunciante. O processo ficará 

suspenso até que seja efetivada tal comunicação processual. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007603-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007603-91.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o 

petitório encartado no ID 22246756 e documentos que o acompanham. 

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: 1001240-88.2018.8.11.0003

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:

W. G. DO NASCIMENTO - MANUTENCAO - ME (EXECUTADO)
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WILMAR GOMES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001240-88.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: W. G. DO NASCIMENTO - MANUTENCAO - ME, WILMAR 

GOMES DO NASCIMENTO Vistos etc. Defiro o requerimento retro e, para 

tanto, determino a penhora de dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito 

ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução (ID 21333939), nos termos do artigo 854, do CPC. Tornados 

indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresente manifestação, no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014276-66.2019.8.11.0003

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:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014276-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos etc. Intime-se a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório encartado no ID 

26830444. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR VALERIO DEL SANTORO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003264-26.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BERGAMASCHI & CIA LTDA REU: CEZAR VALERIO DEL 

SANTORO Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002872-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ROSIN FIGUEIREDO OAB - MT0006975A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDES FAGUNDES DUARTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002872-18.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA REU: CLOTILDES 

FAGUNDES DUARTE Vistos etc. Tendo em vista a denunciação da lide 

apresentada pela parte requerida (ID 22729964), determino a citação das 

denunciadas FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 

WELLINGTON BRASIL ZUCATO, para, querendo, manifestar-se sobre tal 

denunciação, no prazo de 15 (quinze) dias. O denunciante deverá 

providenciar a citação da denunciada, no prazo referido no artigo 131 do 

Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir semente contra 

ela, denunciante. O processo ficará suspenso até que seja efetivada tal 

comunicação processual. 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: 1000323-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON RODRIGUES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000323-69.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VILMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR EXECUTADO: ILSON 

RODRIGUES DE AZEVEDO Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, 

determino seja procedida a busca do endereço da parte executada junto 

ao INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003180-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES SIQUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO FERREIRA (REU)

EVILENE FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003180-59.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOANA ALVES SIQUEIRA RIBEIRO REU: ELIO FERREIRA, 

EVILENE FERREIRA Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino 

seja procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD 

e RENAJUD. Com as informações, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008073-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEY OLIVER SIVIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SÉRGIO BELINATTI PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008073-59.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): DISNEY OLIVER SIVIERI REU: PAULO SÉRGIO BELINATTI 

PEREIRA Vistos etc. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a proposta de acordo formulada pelo 

demandado (ID 24241448). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003298-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003298-64.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CELSO LEOPOLDO 

NUNES Vistos etc. Defiro o requerimento anterior e, para tanto, determino 

a penhora de dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação 

financeira e sua indisponibilidade até o valor indicado na execução (ID 

22138138) nos termos do artigo 854, do CPC. Tornados indisponíveis os 

ativos financeiros do devedor(a,s), intime-se na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresente manifestação, 

no prazo legal. 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: 1002242-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002242-64.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA EXECUTADO: 

IVANILDA DE BRITO VALVERDE - ME, MAURICIO DE BRITO VALVERDE 

Vistos etc. Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora 

de dinheiro do(a,s) executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e 

sua indisponibilidade até o valor indicado na execução (ID 21864752), nos 

termos do artigo 854, do CPC. Tornados indisponíveis os ativos financeiros 

do devedor(a,s), intime-se na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, querendo, apresente manifestação, no prazo legal. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002349-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002349-74.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ORLANDO ABREU REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nota-se dos autos que, 

mesmo devidamente intimado, o autor deixou de especificar as provas que 

pretende produzir, apresentando petitório lacônico quanto ao necessário 

para o momento processual (ID. 918979469). Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intime-se o autor – e a 

parte requerida, caso queira se manifestar - para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificar as provas que, eventualmente, pretende produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010301-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO SOUZA RODRIGUES DA SILVA (REU)

LIDIA ALVES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010301-07.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RENATO RODRIGUES DE QUEIROZ REU: LIDIA ALVES DE 

SOUZA, ITALO SOUZA RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Primeiramente, 

certifique-se a Secretaria quanto à tempestividade da Contestação 

apresentada pela parte requerida. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009933-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY FERREIRA DE SOUZA (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009933-95.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): WESLLEY FERREIRA DE SOUZA REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, e, ainda, em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil, manifeste-se a parte 

contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a documentação carreada 

pelo autor no ID. 30058816. Intime-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000742-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINEIDE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

ROSIMERE SOARES FERREIRA (REQUERENTE)

NEIDE CARDOSO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))
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Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS GARCIA & SOUZA GARCIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000742-26.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEIDE CARDOSO DE SOUSA, ROSIMERE SOARES 

FERREIRA, CINEIDE DA SILVA LIMA REQUERIDO: MARTINS GARCIA & 

SOUZA GARCIA LTDA - ME Vistos etc. Por ora, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar acerca do cumprimento da 

medida liminar determinada. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005084-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILTON SALUSTIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005084-75.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDEILTON SALUSTIANO DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 

300, do CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem 

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

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Conquanto conjecturo 

que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pela parte requerente não denotam o probabilidade 

do direito, eis que as questões ventiladas na exordial não possuem 

amparo na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. Com 

efeito, não vislumbro de plano a propalada abusividade na taxa de juros, 

de modo que a insurgência do autor contra referidos encargos não é 

satisfatória, em si mesma, para concessão da tutela de urgência. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, PARA QUE SEJAM REDUZIDOS 

OS JUROS DO CONTRATO, BEM COMO PARA QUE SEJA AUTORIZADO O 

DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

PURGANDO-SE A MORA. JUÍZO A QUO INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA, 

SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SUPRESSÃO OU REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATADAS TRATAM-SE DE QUESTÕES DE MÉRITO E 

CARECEM DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 59 DESTA CORTE: 

"Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de 

tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00298547320198190000, 

Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

08/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos 

limites previstos na média de mercado apurada pelo BACEN, a contratação 

deve ser preservada. DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mantida a 

avença no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora 

da parte autora, nos termos do REsp. nº 1.061.530/RS. DA TUTELA 

ANTECIPADA. Inalteradas as cláusulas avençadas para o período da 

normalidade contratual, resta configurada a mora em caso de 

inadimplência, possibilitando, por parte da instituição financeira, a inscrição 

da devedora nos cadastros restritivos ao crédito e a apreensão o bem 

garantido fiduciariamente. DA SUCUMBÊNCIA. Mantida. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70074285347 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017). (Grifamos). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS 

ABUSIVA E JUROS CAPITALIZADOS. DECISÃO INDEFERINDO A TUTELA 

ANTECIPADA. O autor contratou financiamento de veículo com o banco 

réu. Mediante cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia. Alegação de cobrança de valores excessivos, 

sustentando a abusividade da taxa de juros e a incidência de juros 

capitalizados, mas, na hipótese, não se constata a presença dos 

requisitos para o deferimento da tutela antecipada. O STJ consolidou o 

entendimento segundo o qual a mera propositura de ação revisional de 

contrato não obsta a inclusão, tampouco enseja a retirada do nome do 

devedor dos cadastros restritivos. Configurada a mora, a inscrição do 

consumidor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

de direito do réu, não podendo o Poder Judiciário ser utilizado como 

instrumento de proteção para a inadimplência. Recurso a que se nega 

provimento. (TJ-RJ - AI: 00171794920178190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 15 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 

16/08/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 17/08/2017). (Grifamos). ISTO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na 

inicial. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de AGOSTO de 2020, às 

08h, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005052-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005052-07.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDO SANTOS DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. FERNANDO 

SANTOS DA SILVA ingressou com a presente AÇÃO DE DANOS MORAIS 

POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR PARA EXCLUSÃO E 

ABSTENÇÃO DE APONTAMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CC 

RESSARCIMENTO MATERIAL em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO BRADESCO S.A., todos qualificados. 

Aduz a parte autora, em síntese, que pactuou com as requeridas, em 

29/10/2015, contrato de crédito bancário de veículo sob o nº 2945940649, 

dando como parte do pagamento, à vista, a quantia de R$ 22.750,00, e o 

restante, outros R$ 22.750,00, comprometeu-se a pagar em 48 parcelas 

mensais iguais de R$ 789,89, parcelas estas que seriam debitadas 

diretamente se sua conta corrente. Relata que o banco requerido deixou 

de debitar as parcelas no período de 29/12/2016 a 29/09/2017, o que 

totalizou o importe de R$ 7.514.22. Narra que tal situação deu azo à ação 

de busca e apreensão nº 1003778-76.2017.8.11.0003, junto ao Juízo da 

4ª Vara Cível desta Comarca de Rondonópolis-MT, e consequente 
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deferimento e cumprimento de mandado de busca e apreensão em face do 

veículo objeto do contrato. Diz que, naqueles autos, purgou a mora 

efetuando o pagamento da quantia de R$ 7.514.22, mas que, mesmo 

assim, o feito transitou em julgado com a procedência do pedido do banco 

requerido, que consolidou posse plena e exclusiva sobre o bem, 

posteriormente leiloado. Conclui aduzindo que seu nome restou 

indevidamente negativado pelo importe de R$ 22.728,38, motivo pelo qual 

requer, em sede de tutela antecipada, seja(m) [i] suspensas contra si 

quaisquer cobranças referentes ao contrato aduzido; [ii] seu nome 

retirado dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa. Pede, ao final, a procedência dos pedidos para 

que seja declarada indevida a negativação, bem como condenados os 

réus em indenização por danos morais no importe de R$ 50.532,23 e em 

danos materiais no valor de R$ 37.425,71, sem prejuízo das demais 

verbas e honorários. Eis o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

ante a documentação juntada no ID. 24912315, REVOGO o comando 

judicial de ID. 24388125 e DEFIRO ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. No que tange ao pleito antecipatório, o artigo 294 do 

Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. 

Destaque-se, neste momento, que a tutela de urgência se subdivide em 

cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo 

legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, 

tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção 

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

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

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

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

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

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

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

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

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora 

Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412). Considerando que subsiste 

controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento 

contratual debatido na espécie, cujo seguro desate somente poderá 

acontecer ao cabo da instrução processual, entendo não ser o caso de 

deferimento, por ora, da almejada antecipação de tutela, sendo inoportuna 

a implementação de qualquer medida antecipatória nesta etapa da 

contenda. Sobre a questão, eis a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS 

NOMES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22390075420188260000 SP 2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2018). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. 

TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO 

INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE 

CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de 

Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o 

magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição 

sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos 

para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se 

constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se 

impõe. 02. As razões lançadas na petição inicial da Agravante se mostram 

controvertidas, dependem de efetiva comprovação e a formação do 

contraditório é imprescindível. 03. Negou-se provimento ao recurso. 

Unânime. (TJ-DF 07005051720198070000 DF 0700505-17.2019.8.07.0000, 

Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 7ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2019 . Pág.: 

Sem Página Cadastrada.). (Grifamos). Destarte, circunspecto que se 

expecte, no mínimo, a angularização do feito, de modo a que se obtenham 

maiores elementos sobre tal questão em específico, sendo oportuno 

ressaltar que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase 

do processo. Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

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

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na 

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

para o dia 04 de AGOSTO de 2020, às 08h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLETTI & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI OAB - SP229125 (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA JANKOVSKI OAB - PR51087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADAO AGRICOLA LTDA - EPP (REU)

FATIMA FERREIRA CHAVES RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000466-29.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): NICOLETTI & CIA LTDA - EPP REU: MERCADAO AGRICOLA 

LTDA - EPP, FATIMA FERREIRA CHAVES RODRIGUES Vistos etc. Tendo 

em vista que as alegações feitas pela requerida em preliminar de 

Contestação desbordam dos ditames legais do art. 337 e incisos, do CPC, 

deixo, por ora, de analisá-las. Não havendo preliminares, declaro saneado 

o processo. Deixo de fixar pontos controvertidos por entender 

desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada pelas partes e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de AGOSTO de 

2020, às 15h30min. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 

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

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

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

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

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer 

tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 

que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a 

juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004134-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUFRASIA CARDOSO (REU)

JOSE DONIZETE RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BEATRIZ GOMES PEREIRA OAB - GO38958 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004134-08.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): A C COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

REU: MARIA EUFRASIA CARDOSO, JOSE DONIZETE RODRIGUES Vistos 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por AC COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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VETERINÁRIOS LTDA–ME em face de MARIA EUFRÁSIA CARDOSO e 

JOSÉ DONIZETE RODRIGUES, todos qualificados. A demanda não 

comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária 

a instrução para esclarecimento das questões controvertidas. I – DA 

APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI Consigne-se que, 

para que se configure uma relação de consumo e tenha-se a aplicação 

das normas do Direito do Consumidor ao caso sob apreciação, há de se 

fazer presentes 03 (três) elementos, os quais são: o fornecedor, o 

produto ou prestação de serviço e o consumidor como destinatário final. 

Dito isto, registre-se o entendimento pacífico de que aqui se está a tratar 

da Teoria Finalista, a qual define que consumidor será a pessoa física ou 

jurídica, que adquira ou utilize o produto ou serviço como destinatário final 

fático e econômico. No entanto, para superar a exclusão da proteção 

gerada pelo CDC, em especial, da pessoa jurídica não destinatária final de 

serviço ou produto, surgiu, oriunda do Superior Tribunal de Justiça, e é 

maciçamente aplicada, a chamada Teoria Finalista Mitigada, que, em 

apertada síntese, conceitua consumidor de forma mais ampla, 

considerando que a pessoa jurídica ou pessoa empresária pode ser 

considerada consumidora, mesmo na hipótese de adquirir produto ou 

serviço e empregá-lo com insumo ou reempregá-lo no mercado de 

consumo, ou seja, sem ser destinatário final. Esse é o entendimento do 

Supremo Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO 

ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. CRITÉRIO SUBJETIVO OU 

FINALISTA. MITIGAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. 

VULNERABILIDADE. CONSTATAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 

PRÁTICA ABUSIVA. OFERTA INADEQUADA. CARACTERÍSTICA, 

QUANTIDADE E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. EQUIPARAÇÃO (ART. 29). 

Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos 

sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica 

qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de 

pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte 

vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - 

Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese 

concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica 

consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do 

equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para 

interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ 

também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar 

o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a 

aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e 

consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de 

consumo. - São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, 

determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. - Não se 

conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora 

dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial não conhecido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 

votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, 

não conhecer do recurso especial. Os Srs. Ministros Castro Filho, Antônio 

de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros e Carlos Alberto Menezes 

Direito votaram com a Sra. Ministra Relatora. Julgamento: 18/04/2005 

Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Publicação: DJ 09.05.2005. A 

teoria em apreço exige apenas a retirada do bem do mercado de consumo 

e a existência de algum tipo de vulnerabilidade para reconhecer a relação 

de consumo, como se denota. Feito o breve introito, registro que a 

presente demanda NÃO se submete aos ditames consumeristas, ao passo 

que não vislumbro a presença de qualquer vulnerabilidade da parte autora 

em relação aos requeridos. Trata-se aqui de uma relação comercial 

horizontalizada, entre iguais, de modo que REJEITO a aplicação do CDC à 

espécie. II – DAS PRELIMINARES ALEGADAS PELO REQUERIDO JOSÉ 

DONIZETE RODRIGUES I.1.1 – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO De proêmio, 

consigno que, não se submetendo aos ditames consumeristas, a presente 

demanda rege-se integralmente pela lei processual civil. Cuida-se aqui, 

pois, de litígio envolvendo direito pessoal, cuja disciplina acerca da regra 

de competência territorial aplicável está disposta no art. 46, do CPC, o qual 

preceitua que “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre 

bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” 

(Grifamos). Sobre o tema, nas palavras de LUIS GUILHERME MARINONI e 

DANIEL MITIDIERO[1], destaco: “2. Auctor Sequitur Forum Rei. As ações 

fundadas em direito pessoal e as ações fundadas em direito real sobre 

móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu. Os direitos 

de personalidade e os direitos obrigacionais, por exemplo, ingressam no 

conceito de direito pessoal; direitos reais estão arrolados expressamente 

em lei.” No mesmo rumo, o seguinte precedente: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO-ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. SERASA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA 

NO FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. Embora 

exista entendimento do STJ no sentido de que o critério determinante da 

competência, nas ações derivadas de relações de consumo, é de ordem 

pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta, no 

presente caso não está configurada relação de consumo, mostrando-se 

inaplicável tal posicionamento. Portanto, incide a regra geral prevista no 

art. 94, do CPC, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal deve 

ser proposta no foro do domicílio do réu. [...]. (Agravo de Instrumento Nº 

70042111575, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 08/04/2011). 

(Grifamos). E, mais: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. 1) Tratando-se de demanda com fundamento em 

relação obrigacional, é o caso de aplicação da regra geral de competência 

territorial do foro do domicílio do réu, nos termos do artigo 46, caput, do 

CPC/15. 2) Ainda que a parte ré não tenha sido localizada no endereço 

declinado na inicial, não há a possibilidade de redistribuição para o foro do 

novo domicílio, devendo prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis 

(artigo 43, do CPC). 3) Não se pode inferir, desde logo, e da simples leitura 

da petição inicial, que a hipótese trata de relação de consumo, uma vez 

que o caso é de ação monitória para a cobrança de notas promissórias. 4) 

Procedência do conflito para fixar a competência do Juízo suscitado. 

(TJ-RJ - CC: 00638018920178190000 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 3 

VARA CIVEL, Relator: HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de 

Julgamento: 06/02/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/02/2018). (Grifamos). Portanto, capitaneado pelas orientações 

coligidas, concluo ser este juízo incompetente para processar e julgar o 

presente feito. ISTO POSTO, ACOLHO A PRESENTE PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA, e DECLINO da competência para processar e julgar a 

presenta ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Goiânia-GO, considerando o cenário processual enfocado, com as baixas 

e as anotações necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 160. (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009931-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009931-28.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS ANTONIO RODER REU: JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA 

- ME Vistos etc. Não havendo preliminares, declaro saneado. Deixo de 

fixar pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a 

realização da prova oral postulada pelas partes e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de AGOSTO de 2020, às 16 horas. 

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

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

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. A fim de evitar 

alegação de cerceamento de defesa, DEFIRO ainda a produção de prova 

documental (já existente nos autos e documentos novos – CPC art. 

435[1]). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer 

tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 
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que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a 

juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002675-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO LUIZ RIBEIRO GREGORUTTI (REU)

MARCIA SUELIA VIEIRA GREGORUTTI (REU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002675-34.2017.8.11.0003 AUTOR: N C IMOVEIS LTDA RÉU: MARCIA 

SUELIA VIEIRA GREGORUTTI, ELVIO LUIZ RIBEIRO GREGORUTTI Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes entabularam acordo, pugnando por 

sua homologação. Os autos vieram conclusos. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que houve transação entre as partes com relação ao 

débito objeto da ação, não vejo óbice em homologar o acordo formulado, 

como dispõe o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil): “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o 

juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; (...)”. Diante da regularidade 

dos termos da avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO 

FORMULADO, conforme art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15. No mais, 

suspendo o feito pelo período necessário ao cumprimento do acordo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de julho de 2017. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005454-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA SILVA STUCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005454-93.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVANILDA SILVA STUCHI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Não obtida a conciliação no 

presente feito, passo ao seu saneamento na forma abaixo: No que tange à 

preliminar de inépcia da inicial, entendo pela sua rejeição, considerando 

que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício insanável que 

comande o seu indeferimento de plano, providência esta excepcional e 

que só deve ser adotada quando a mácula apontada inviabilize a defesa 

da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja vista que a inicial 

na espécie se mostra compreensível e atende aos requisitos legais para 

sua admissibilidade. Corroborando o entendimento aviventado transcrevo 

os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é 

inepta a petição inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que 

servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de 

sua defesa. Precedentes. (AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300.). (destacamos) PROCESSUAL CIVIL – 

RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO 

CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES 

DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores não tenha sido 

elaborado em conformidade com a mais elevada técnica processual, 

descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode 

extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial 

provido. (REsp 742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293). (grifamos) Da 

análise das lições jurisprudenciais ribaltadas emerge a insubsistência da 

preliminar em comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo 

negativo de inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual refuto 

tal arguição da demandada. Quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova, este, não merece guarida. Ainda que se trate de relações de 

consumo, esta medida não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a produção de prova necessária ao 

deslinde da lide. Esta hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas 

técnica, ou seja, relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a 

prova, o que, in casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - REJEITADA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - 

RESTABELECIMENTO - CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - 

DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser restabelecido o benefício da 

assistência judiciária revogado na sentença se a situação financeira do 

requerente não sofreu alterações desde o ajuizamento da ação. Não há 

cerceamento de defesa se não demonstrado o efetivo prejuízo que a falta 

de manifestação sobre documentos juntados depois da defesa pode ter 

causado à parte. O indeferimento de produção de prova testemunhal, 

considerada desnecessária pelo juiz, não caracteriza cerceamento de 

defesa se a questão analisada for meramente de direito e os documentos 

trazem ao magistrado a plena convicção para o julgamento. Em ações 

envolvendo relações de consumo, a inversão do ônus da prova não é 

automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor 

para a realização da prova necessária ao deslinde da lide. Se não 

comprovado vício de consentimento, é impositiva a manutenção do 

negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança das relações 

obrigacionais.” (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no 

DJE 11/05/2015). (destacamos) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR. 

SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. OFÍCIO 

PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência para fins de 

possibilidade de inversão do ônus da prova, não é econômico, mas 

técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante do fornecedor 

com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a respeito do 

produto adquirido e das condições estabelecidas para a referida 

aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados aos autos 

pela parte autora, for possível verificar a existência e os valores dos 

descontos efetuados no seu benefício previdenciário, desnecessária se 

revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o banco réu a informar 

sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-MG 

- AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de 

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

Publicação: 18/07/2014). (destacamos) Dessa maneira, indefiro a inversão 

do ônus da prova. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, 

tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos 

controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada pela parte autora e, para tanto designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de agosto de 2020, às 15:00 horas. 

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

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

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007108-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BERGAMASCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007108-47.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONALDO BERGAMASCHI REU: JBS S/A Vistos etc. Cuida-se 

de ação de cobrança ajuizada por RONALDO BERGAMASCHI em face de 

JBS S/A, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 

16994373), razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas 

e, tendo em vista que partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos 

controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada e, para tanto designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26/08/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes para, no 

prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 

357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do 

art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002589-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DAYANE GARCIA MARTINEZ OAB - MT22512/O (ADVOGADO(A))

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

PANDA DE ITU VEICULOS LTDA. (REU)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002589-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS PEREIRA REU: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA, PANDA DE ITU VEICULOS LTDA., MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. Cuida-se de ação de indenização com 

reparação de danos materiais c/c danos morais movida por JOSE CARLOS 

PEREIRA em face de CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE 

LTDA, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na exordial. Citada a requerida apresentou contestação no ID 10185735, 

oportunidade em que denunciou a lide PANDA DE ITU VEÍCULOS LTDA e 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. As denunciadas ofertaram contestações 

nos ID’s 22057957 e 22147164. Pois bem. Tentada a conciliação entre as 

partes a mesma restou infrutífera, razão pela qual passo ao saneamento 

do feito, com espeque no artigo 357 do CPC. Considerando que as 

preliminares de ilegitimidade arguidas pelas denunciadas entrosam-se com 

o mérito da liça, deixo para apreciá-las por ocasião da sentença. Destarte, 

inexistindo outras questões preliminares a serem apreciadas e, tendo em 

vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o 

feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender 

desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada e, para tanto 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/09/2020, às 

15:00 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) 

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

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

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

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004787-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DAGA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES (REU)

AGUINALDO ROCHA GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO DA SILVA TOMAZ OAB - MT7853/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004787-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EMERSON DAGA CORREA REU: AGUINALDO ROCHA GOMES, 

ROSIMEIRE MARIANO SANQUITE GOMES Vistos etc. Cuida-se de ação de 

instituição de passagem ou caminho ajuizada por EMERSON DAGA 

CORRÊA em face de AGUINALDO ROCHA GOMES e OUTRA, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Pois bem. Tentada a 

conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 15310398), 

razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 

357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por 

entender desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada e, 

para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/09/2020, às 14:30 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

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

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

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000908-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000908-58.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDIR LONGO REU: S J P TUR TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME Vistos etc. Por ora, tendo em vista o chamamento ao processo 

apresentado pelo requerido (ID. 7278768), DETERMINO a citação dos 

chamados RENATO ARANTES RODRIGUES e FÁBIO DEL CANALE 

VIZENTIN para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

O requerente deverá providenciar a citação dos chamados, no prazo 

referido no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de a ação 

prosseguir semente contra ele, chamante. O processo ficará suspenso 

até que seja efetivada tal comunicação processual. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000492-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA MIRANDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA PAULA MIRANDA FERREIRA OAB - 962.922.371-68 (PROCURADOR)

MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES OAB - MT11464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARA RADIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000492-90.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA RITA MIRANDA FERREIRA PROCURADOR: ANA PAULA 

MIRANDA FERREIRA REU: ROSIMARA RADIN Vistos etc. Não havendo 

preliminares, declaro saneado o processo. Deixo de fixar os pontos 

controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da prova 

oral postulada pelas partes e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de SETEMBRO de 2020, às 15h30min. Intimem-se as partes 

para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É 

lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 

quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004685-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GOMES CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004685-17.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAMIL ALVES DE SOUZA - MT12880-O 

REQUERIDO: DIEGO GOMES CORREIA Vistos etc. Conforme se depreende 

dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação. Embora citado 

(ID. 15155691), o requerido não ofertou Contestação, sendo, portanto, 

desnecessária sua anuência ao pleito. Sobre o tema, cabe citar o seguinte 

aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA 

DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação 

da desistência. II - De acordo com a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, desde que não 

oferecida a contestação, o autor pode requerer a desistência da ação, 

antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, 

independentemente do consentimento do réu para a sua homologação. 

(STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada 

pela parte requerente no ID. 16650701, fazendo-o por Sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais 

remanescentes pelo desistente. Sem honorários ante a ausência de 

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

eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. Considerando a 

renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as cautelas de praxe. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014854-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G10 - TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES E COMERCIO SACKSER EIRELI - ME (REU)

BETO LUIZ KERCHER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDU GUSTAVO SACKSER OAB - SC56665 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014854-29.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): G10 - TRANSPORTES LTDA REU: TRANSPORTES E 

COMERCIO SACKSER EIRELI - ME, BETO LUIZ KERCHER Vistos etc. 

Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (ID 26950346). A parte 

requerida concordou com o pedido de desistência (ID 27310114). Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID 26950346), 

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

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

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

legal. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos moldes do art. 90 do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010329-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE PADUA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010329-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: SERGIO DE PADUA 

PEREIRA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos a parte autora 

pugna pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito 

(ID 24836725). Desnecessária a concordância da parte ré, eis que ainda 

não citada dos termos da presente demanda. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID 24836725), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela parte 

desistente. Honorários indevidos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002197-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)
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NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002197-26.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): TAMIRES LORRANA DAS NEVES SOARES REU: BOA VISTA 

SERVICOS S.A., NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por TAMIRES 

LORRANA DAS NEVES SOARES em face de BOA VISTA SERVICOS S/A 

(SCPC BOA VISTA) e NATURA COSMÉTICOS S/A. Alega, em síntese, que 

possuía uma dívida junto à segunda requerida, no valor de R$ 386,00 

(trezentos e oitenta e seis reais), tendo renegociado a dívida em 

01/03/2017, estipulando-se seu pagamento em 03 (três) parcelas de R$ 

153,47 (cento e cinquenta e três reais a quarenta e sete centavos), 

totalizando o valor de R$ 460,41 (quatrocentos e sessenta reais e 

quarenta e um centavos), acrescido de juros. Aduz ter pontualmente pago 

os valores das duas primeiras parcelas. Informa ter sido tomada de 

surpresa com a informação de que seu nome havia sido negativado pela 

segunda requerida, em 04/03/2017, por um débito no valor de R$ 194,22 

(cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos), com vencimento 

em 23/01/2017, não tendo sido previamente informada pela primeira 

requerida. Pede, ao final, a procedência do pedido para que ambas as 

requeridas sejam condenadas a indenizar-lhe por danos morais, em 

virtude da suposta ausência de notificação quanto ao débito. Juntou 

documentos. Audiência de Conciliação infrutífera (ID. 9167353). 

Contestação pela requerida BOA VISTA SERVIÇOS no ID. 8764375, na 

qual alega, no mérito, ter cumprido rigorosamente com a notificação prévia, 

não havendo que se falar em responsabilidade civil ou dano moral, 

pugando pela improcedência do pedido vindicado na inicial. Contestação 

pela requerida NATURA COSMÉTICOS S/A no ID. 9107330, na qual arguiu, 

no mérito, a regularidade da cobrança devida, ausência de pagamento e 

inexistência de dano moral, postulando a improcedência do pedido. Em 

sede de Impugnação, a requerente rechaçou as alegações expendidas 

pelas rés e reiterou os pedidos insertos na inicial (ID. 13056899). Em 

seguida, a parte autora e a requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16335752 e 16400244). 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 330, 

inciso I, do CPC. Cinge-se o mérito da liça em averiguar a alegação de 

ausência de prévia notificação do devedor para inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes, bem como, por parte do segundo requerido, no 

fornecimento do endereço correto da autora. Pois bem. Contata-se da 

documentação acostada pela requerida NATURA COSMÉTICOS S/A (ID. 

9107330) o endereço da autora como sendo FUNDOS DA FARMÁCIA, QD 

40, CASA 1, RUA BH 7, 1 – JARDIM ATLÂNTICO – RONDONÓPOLIS-MT 

CEP 78735-741, que corresponde ao endereço de envio de notificação, 

como comprovado pela requerida BOA VISTA SERVICOS S/A (SCPC BOA 

VISTA), inclusive com comprovante de postagem (ID. 8764415 e ss.). 

Anote-se que tal endereço é rigorosamente o mesmo constante do 

comprovante de residência anexado pela própria autora no ID. 6028872 ou 

mesmo na petição inicial. O deslinde da presente demanda, portanto, não 

demanda maior esforço, ao passo que o arcabouço probatório carreado 

aos autos é robusto em comprovar o prévio envio (24/02/2017) de 

notificação de restrição – esta em 04/03/2017 - ao endereço de residência 

apresentado pela autora, não se vislumbrando qualquer conduta ilícita 

pelas requeridas. Destarte, face ao envio de notificação prévia ao 

devedor, não há que se falar em ilegalidade na inserção e divulgação do 

nome dele no cadastro do primeiro réu, o que comanda a rejeição da 

pretensão indenitária autoral veiculada na espécie. Na esteira da 

convicção supra, colaciono os seguintes arestos: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERASA. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Documentos que comprovam o envio da 

comunicação prévia ao devedor. ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. REGULARIDADE NA 

INSCRIÇÃO. Não compete ao arquivista a verificação do atual endereço do 

devedor, tampouco a prova da postagem e do recebimento da 

correspondência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70056594369, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 16/10/2013) (TJ-RS - AC: 

70056594369 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

16/10/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 24/10/2013). (destacamos). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NA 

SERASA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - ARTIGO 43, § 2º, DO 

CDC - PROVA - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - 

INSCRIÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE E DE NEXO CAUSAL - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO IMPROVIDO. Havendo 

prova da existência da dívida e da notificação prévia do devedor, 

conforme exige o artigo 43, § 2º, do CDC, a negativação mostra-se como 

ato de exercício regular de direito. Se não estão provados a ilicitude do ato 

e o nexo de causalidade entre este e o alegado dano moral, não há que se 

falar em indenização. Ap, 5548/2011, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/08/2011, Data da publicação no DJE 05/09/2011. (destaque nosso). 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE DE TERCEIRO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA SERASA (ART. 43, § 2º DO CDC). 

COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA, CONTUDO PARA O 

ENDEREÇO EQUIVOCADO. DADO FORNECIDO PELO CREDOR, O QUAL 

DETÉM A RESPONSABILIDADE DE SUA VERACIDADE. ILÍCITO 

INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO PROVIDO. "A 

obrigação estatuída no § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do 

Consumidor considera-se cumprida com o envio de comunicação ao 

endereço do devedor constante da informação enviada ao banco de 

dados pelo credor, que se responsabiliza pela veracidade desta." (Ag 

703503/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, DJ 11/12/2006) 

(TJ-SC - AC: 20130221178 SC 2013.022117-8 (Acórdão), Relator: Maria 

do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 24/06/2013, Terceira 

Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 02/07/2013 às 07:52. 

Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6243/13 

Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n. 1662 - 

www.tjsc.jus.br). (grifamos) Por fim, a parte autora também não fez 

qualquer prova no sentido de que na data do envio da notificação residia 

em local diverso do endereço informado pelo credor ao réu, o que lhe 

competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

mesmo sentido segue o entendimento pretoriano, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. DIVERGÊNCIA SOBRE O ENDEREÇO PARA O QUAL A 

NOTIFICAÇÃO FOI (OU DEVERIA TER SIDO) ENVIADA. CRITÉRIOS A 

SEREM OBSERVADOS. PRECEDENTES. Incabível cogitar de violação ao 

artigo 43, § 2º, do CDC, pois os documentos juntados com a contestação 

demonstram, estreme de dúvida, que as comunicações foram todas 

anteriores à data da disponibilização das inscrições no cadastro do 

arquivista, bem como comprovam que foi respeitado o prazo de dez dias 

entre um e outro registro. Havendo divergência sobre a correção ou não 

do endereço para o qual foi enviada a notificação prévia, não cumpre 

apenas ao arquivista demonstrar o envio, impõe-se que a parte autora 

instrua o feito com prova cabal de que residia noutro local na data do 

envio ou, ainda, comprovação a respeito dos dados que forneceu à 

credora no momento do cadastro, o que não logrou a parte autora 

demonstrar no presente caso. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70061575908, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 25/09/2014) (TJ-RS - AC: 

70061575908 RS , Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

25/09/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/09/2014). (ressaltamos). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fincas no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da autora, 

CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 

50% para cada uma das requeridas, verbas estas cuja exigibilidade fica 

adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que a autora é 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais e inexistindo 
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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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004607-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004607-91.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA MAURICIO BERNARDO REU: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

ajuizada por MARIA APARECIDA MAURÍCIO BERNARDO em face de BOA 

VISTA SERVIÇOS S/A (SCPC BOA VISTA). Alega, em síntese, ter tomado 

conhecimento de que seu nome fora negativado por suposta dívida no 

valor de R$ 183,82, junto à pessoa jurídica HERMES, sem, no entanto, ter 

sido notificada previamente pela requerida, motivo pelo qual requereu a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que a empresa requerida fosse 

compelida a retirar seu nome do banco de dados dos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito, o que restou INDEFERIDO no ID. 4453283. Pede, ao 

final, a confirmação da tutela antecipada porventura deferida, bem como a 

condenação da requerida a indenizar-lhe por danos morais, em virtude da 

suposta ausência de notificação quanto ao débito. Juntou documentos. 

Audiência de Conciliação infrutífera (ID. 5847310). Contestação pela 

requerida BOA VISTA SERVIÇOS no ID. 5607956, na qual alega, no mérito, 

ter cumprido rigorosamente com a notificação prévia, não havendo que se 

falar em responsabilidade civil ou dano moral, pugnando pela 

improcedência do pedido vindicado na inicial. Em sede de Impugnação, a 

requerente rechaçou as alegações expendidas pelas rés e reiterou os 

pedidos insertos na inicial (ID. 13382677). Instadas a se manifestarem 

acerca da produção de provas, a parte requerida colacionou 

documentação e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

16603039), ao passo que a requerente também postulou pelo julgamento 

antecipado da demanda no ID. 16749248. 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 330, inciso I, do CPC. Cinge-se o 

mérito da liça em averiguar a alegação de ausência de prévia notificação 

do devedor para inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Inicialmente, cumpre salientar que o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do 

Consumidor é claro na exigência de que o órgão cadastrador deve 

comunicar previamente o consumidor acerca do apontamento em seu 

banco de dados, in verbis: “Artigo 43 - O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 

bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) §2º - A abertura de 

cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.” 

Neste sentido, é a orientação da Súmula nº. 359 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.” Destarte, cumpre a parte ré comprovar que notificou 

previamente o consumidor, sob pena de cancelamento dos registros e 

eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 

Posteriormente à peça Contestatória, quando da oportunização para se 

manifestar acerca das provas, a requerida anexou documentação nova 

(ID. 16603040), a qual a autora teve oportunidade de se manifestar, mas 

assim não o fez, deixando de impugná-la. Pois bem. Contata-se da 

documentação acostada pela requerida o endereço da autora como sendo 

RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, 92, LOT PADRE RODOLFO, 

RONDONÓPOLIS-MT - CEP 78700-000, que corresponde ao endereço 

constante nos boletos de pagamento acostados (ID. 3689864), estes com 

vencimento em 07/2016. A certidão de restrição acostada pela autora faz 

constar débito no valor de R$ 183,82, em data de 18/01/2012, junto à SOC. 

COM. IMP. HERMES S/A, e data de inclusão 19/01/2016 (ID. 3689860). A 

carta de notificação anexada pela requerida (ID. 16603039), todavia, não 

guarda qualquer relação com o débito negativado, vez que se refere à 

suposta dívida contraída pela autora junto ao banco HONDA. No caso 

enfocado, a demandada não demonstrou a comunicação prévia da 

anotação em relação ao débito junto à Cartão Marisa, como lhe era devido 

à luz do artigo 43, § 2º, do CDC, c/c artigo 373, inciso II, do CPC. Logo, a 

ausência de comunicação prévia gera a nulidade da inscrição e o 

cabimento da indenização por danos morais. A propósito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

ARTIGO 43, PARÁGRAFO 2º, DO CDC. CANCELAMENTO DEVIDO. 

ANOTAÇÃO PROVENIENTE DE CARTÓRIO DE PROTESTO. NOTIFICAÇÃO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. (...). MÉRITO - É imprescindível a comunicação prévia 

do consumidor acerca dos registros negativos, conforme dispõe o art. 43, 

§ 2º, do CDC. Súmula 359 do STJ. No caso vertente a demandada não 

comprovou a notificação prévia do devedor no que diz respeito à todas às 

anotações impugnadas, não cumprindo, pois, com o ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

sendo irregular a negativação do autor no que diz respeito ao débito 

oriundo da Ativos S.A., no valor de R$ 1.716,85 (...). Por outro lado, as 

anotações decorrentes de protesto de título dispensam a comunicação 

prévia do devedor, porque a informação negativa já possui ampla 

publicidade, em razão dos assentos cartorários, antes mesmo da 

efetivação da inscrição, ex vi do art. 14 da Lei nº 9.492/1997. Precedentes 

do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e deste Tribunal de 

Justiça. Quanto aos danos morais, em razão da ausência de notificação 

prévia e não havendo prova da existência de inscrição legítima 

preexistente, nos termos da Súmula nº 385 do egrégio STJ, restou 

comprovada a negativação indevida do nome do demandante, de modo 

que provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, 

de dano in re ipsa. Nesse contexto, valorando-se as peculiaridades da 

hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela 

jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, 

fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (...). 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Por outro lado, não restou comprovado nos autos 

a litigância por má-fé, porquanto não presentes quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70080411382, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

28-03-2019). (ressaltamos). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

ART. 43 DO CDC. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENSEJA O CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra 

sentença de improcedência de ação de cancelamento de inscrição em 

cadastros de inadimplência cumulada com pedido de indenização por dano 

moral derivado da inobservância do art. 43,§2º, do CDC. Consoante a 

exordial, a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao 

crédito sem ter sido previamente notificada pela entidade arquivista, em 

desacordo com a normativa consumeirista, perseguindo, com a presente 

ação, além do cancelamento do aludido cadastro, indenização por abalo 

extrapatrimonial que aduz ter sofrido. CANCELAMENTO DO REGISTRO - 

Quando não notificado o consumidor acerca de sua inscrição em 

cadastros restritivos de crédito, isso causa mácula ao registro, impondo, 

via de regra, a exclusão da negativação. Relator vencido no ponto. DANO 

MORAL - Em atenção à modificação implementada pelo atual CPC, que 

orienta no sentido da estrita observância dos julgamentos realizados com 

base na sistemática dos recursos repetitivos, ajusto o entendimento até 

então adotado para o fim de aplicar a tese firmada pelo STJ no bojo dos 

recursos especiais n. 1.061.134-RS e 1.062.336-RS, julgados com base 

na sistemática dos recursos repetitivos. In casu, os documentos 

colacionados aos autos pela parte ré, dirigidos a endereços diversos e 

relacionados a outras dívidas, não comprovam que a parte autora tenha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 45 de 459



sido efetivamente notificada acerca da inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, o que impõe a reparação do dano moral correlato, na 

esteira dos citados recursos especiais. QUANTUM INDENIZATÓRIO - A 

quantificação da indenização deve passar pela análise da gravidade do 

fato e suas consequências para o ofendido, do grau de reprovabilidade da 

conduta ilícita e das condições econômicas. O arbitramento da 

indenização deve guardar relação com os valores comumente fixados por 

esta Corte em situações análogas. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70074328014, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/10/2017). (negritamos). Insta consignar, no que diz respeito à 

indenização por danos morais, que não há demonstração nos autos por 

parte da ré acerca da existência inscrições preexistentes aquela 

declarada irregular, inaplicável, portanto, a Súmula nº 385 do STJ[1]. Deste 

modo, em razão da ausência de notificação prévia e não havendo 

comprovação acerca da existência de inscrição legítima preexistente, nos 

termos da Súmula nº 385 do egrégio STJ, restou comprovada a conduta 

ilícita por parte da requerida, de modo que demonstrado está o dano moral 

decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa. A propósito, valho-me 

dos ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho[2]: “(...) por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

(...) Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 

inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a 

ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.” No mesmo diapasão, o entendimento 

pacificado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMLENTES - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ENTIDADE DE ORIGEM - SPC - 

ÓRGÃO CENTRALIZADOR - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANOS MORAIS. 

Ainda que seja outra a entidade de origem do registro de restrição ao 

crédito, o gerenciador do banco de dados é parte legítima para responder 

a ação de indenização por dano moral decorrente de ausência de prévia 

notificação. Hipótese em que o réu (SPC Brasil) divulgou a informação com 

base em dados colhidos em entidade conveniada. O dano moral nos casos 

de ausência de notificação prévia à inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de inadimplentes opera-se in re ipsa. Na fixação da indenização 

pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e 

das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à 

vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas 

abusivas. VV. O arbitramento da quantia devida para compensação do 

dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são 

considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as 

características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a 

responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição 

econômica do ofensor). (TJ-MG - AC: 10000190438788001 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 

19/11/2019). (Grifamos). Nesse contexto, levando-se em conta as 

peculiaridades do caso enfocado e os parâmetros adotados normalmente 

pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses similares, 

fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para o fim de 

DETERMINAR o cancelamento do registro referente ao débito no valor de 

R$ 183,82, junto à SOC. COM. IMP. HERMES S/A (ID. 3689860), bem como 

para CONDENAR a demandada ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deve ser atualizado 

pelo IGP-M, a contar deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do 

STJ[3], e acrescido de juros de mora, desde o evento danoso (inscrição 

indevida), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, 

consoante orientação sumular nº 54 do STJ. Por conseguinte, CONDENO a 

requerida em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do 

§2º, do art. 85, do CPC. Após, transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. I. C. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. [2] 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. 

rev. ampl. - São Paulo: Ed. Atlas, 2012, p. 97. [3] SÚMULA 362 - A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005034-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIDE LOURENCO PAIS DE ALMEIDA (REU)

DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA (REU)

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

EDER BARBOSA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005034-88.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: LOGIX TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME, DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA, FRANCINEIDE 

LOURENCO PAIS DE ALMEIDA, EDER BARBOSA BORGES, CARLA 

RENATA BATISTA DE OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA em que BANCO DO BRASIL S/A é autor e 

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME, DÁCIO NOGUEIRA DE 

ALMEIDA, FRANCINEIDE LOURENÇO PAIS DE ALMEIDA, EDER BARBOSA 

BORGES e CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA são requeridos, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que no ID. 23079411 as partes 

noticiaram a autocomposição, requerendo sua homologação e o 

sobrestamento do feito. É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. Assim 

sendo, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 23079411, através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque, SUSPENDENDO o andamento 

processual na forma pugnada pelos litigantes e com espeque no artigo 

922, do CPC. Decorrido o interregno avençado sem manifestação das 

partes, intime-se o credor para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que 

sua inércia será interpretada como confirmação do adimplemento do 

avençado e redundará na extinção e arquivamento do processo, com tal 

fundamento. Sem custas processuais (art. 90, §3º, CPC). Honorários 

advocatícios na forma do acordo em comento. P. I. C JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000184-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA COLLI DAL PRA OAB - MT0016720A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000184-88.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA REU: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. LUBEMCHERLEN DE SIQUEIRA GOUVEIA 

manejou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de FACULDADE ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA – UNIDADE DE RONDONÓPOLIS, ambos qualificados nos autos. 
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Alega na inicial, em síntese, que cursou regularmente todo o curso de 

Bacharel em Direito. Contudo a requerida se furta de expedir seu diploma 

de conclusão de curso, sob o fundamento de que não poderia ser 

expedido pelo fato de a autora ter iniciado o curso de graduação enquanto 

estava ainda em progressão parcial do ensino médio. Assevera que a 

faculdade esta exigindo que ela curse novamente os dois primeiros anos 

do curso de Direito para, posteriormente emitir seu diploma, sob alegação 

de que o MEC não registra o diploma porque a autora começou o curso 

antes de concluir plenamente o Ensino Médio. Relata que o fato da autora 

estar em regime de progressão parcial do ensino médio não foi apontado 

como óbice ao ingresso no curso de Bacharel em Direito. Portanto, do 

mesmo modo, não pode ser impeditivo para a expedição do diploma, uma 

vez que se trata de situação fática, não passível de retroação. Argumenta 

ainda que necessita do diploma do curso, visto que pode perder seu 

emprego de conciliadora no PROCON, por conta da não apresentação 

deste. Assim, requereu a concessão liminar para que empresa ré emita 

imediatamente seu diploma de bacharel em direito, o que restou DEFERIDO 

no ID. 1063432. Em obediência ao art. 303, § 1º, inciso I, do CPC, a autora 

aditou sua inicial, complementando sua argumentação, juntando novos 

documentos e pedindo a procedência dos pedidos para que a liminar se 

torne definitiva, bem como a condenação da requerida em indenização por 

danos morais (ID. 16758241). Audiência de Conciliação inexitosa (ID. 

1962574). A requerida apresentou Contestação no ID. 2172834 alegando, 

preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual, para, no Mérito, aduzir 

que a autora faltou com a verdade ao informar, antes de matricular-se, 

que havia concluído o 2º Grau, não tendo a autora direito de receber o 

Diploma de Conclusão de Curso, inexistindo dano moral, e pugnando, 

assim, pela improcedência dos pedidos vindicados na inicial. No ID. 

4192763, a requerida informou o cumprimento da obrigação, com a 

entrega do Diploma à autora, em 18/11/2016. Impugnação à Contestação 

no ID. 4621180, refutando as alegações da requerida e pugnando pela 

procedência dos pedidos. Instadas a manifestarem-se acerca da 

produção de provas (ID. 12900277), apenas a requerida se manifestou, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide no ID. 17606620. 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 330, 

inciso I, do CPC. A requerida, em sede de contestação, alega, 

preliminarmente, que a demanda aborda tema que envolve estabelecimento 

de ensino superior, de modo que a competência para exame judicial dos 

atos praticados seria da Justiça Federal. Pois bem. O STJ pacificou o 

entendimento segundo o qual, ressalvados os casos de Mandado de 

Segurança, compete à Justiça Estadual julgar conflitos entre alunos e o 

respectivo estabelecimento de Ensino Superior, derivados de atos de 

gestão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: A Primeira Seção, 

no julgamento do Conflito de Competência nº 35.972/SP, Relator para 

acórdão o Ministro Teori Albino Zavascki, decidiu que o critério definidor 

da competência da Justiça Federal é ratione personae, levando se em 

consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual, 

sendo irrelevante, para esse efeito e ressalvadas as exceções 

mencionados no texto constitucional, a natureza da controvérsia sob o 

ponto de vista do direito material ou do pedido formulado na demanda. 2. 

Nos processos em que se discutem questões no âmbito do ensino 

superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança – a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 3. Recurso especial 

provido.” (REsp 373.904/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, 

julgado em 07/12/2004, DJ 09/5/2005 p. 325). (Negritamos). O recente 

entendimento da 1ª Seção desta Corte Superior dispõe que, salvo nos 

casos de mandado de segurança, as ações propostas contra instituição 

particular de ensino superior serão apreciadas pela Justiça Estadual. 2. A 

ausência das hipóteses previstas na Constituição Federal (art. 109, I) 

afasta a competência da Justiça Federal. 3. Conflito conhecido para 

declarar a competência da Justiça Estadual, o suscitado. (CC 40624/PE, 

Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 23/6/2004, DJ 

02/8/2004 p. 279). (Ressaltamos). Outro não é entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado, vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RECUSA NA ENTREGA 

DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO 

DO EXAME DO ENADE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – LUCROS CESSANTES – 

AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. “Nos processos em que se discutem questões no âmbito 

do ensino superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado 

de segurança – a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 3. Recurso especial 

provido.” (STJ, REsp nº 373.904/RS)(...)”. (TJMT, RAC nº 94953/2010 - Ap 

152295/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013). (Destacamos). Com 

efeito, a ação recai sobre a expedição do diploma. No caso, a instituição 

de ensino superior praticou ato de gestão. Com essas considerações, 

REJEITO a argumentação em tela. Cinge-se o mérito da presente demanda 

à ocorrência ou não de dano moral indenizável pela não expedição de 

Diploma de Conclusão de Curso à autora mesmo tendo concluído a 

Graduação. De início, urge aduzir, conforme Histórico Escolar de ID. 

1051892 - Pág. 1, que a autora, em 2009, cursou o 3º ano do Ensino 

Médio, ficando em progressão parcial em relação a duas matérias, vindo a 

concluir os estudos tão somente em 2012. Estatui o art. 44, inc. II, da Lei 

9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, que 

a Educação Superior abrangerá a Graduação, “aberta a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido 

classificados em processo seletivo, sem qualquer ressalva.” Sendo assim, 

conclui-se que a efetiva conclusão do Ensino Médio torna-se requisito 

essencial ao ingresso no Ensino Superior. Veja-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO 

DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A conclusão do Ensino Médio é 

requisito essencial para o ingresso no Ensino Superior, a teor do que 

dispõe o art. 44, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O candidato 

que não conclui o ensino médio, mesmo tendo sido aprovado em exame 

vestibular, não possui direito líquido e certo à matrícula em instituição de 

ensino superior, fazendo-se necessário o prévio término das fases 

anteriores à formação educacional almejada. Precedentes. 2. Permitir que 

estudantes que ainda não tenham concluído o segundo grau sejam 

matriculados em faculdades implica violação ao princípio da isonomia, 

porquanto implicaria em conferir tratamento desigual entre os estudantes 

que juntamente com a impetrante estejam ainda concluindo o ensino médio. 

3. A regra programática inscrita no inciso V do artigo 208 da Constituição 

Federal, não obstante assegure o acesso aos níveis mais elevados de 

ensino segundo a capacidade de cada um, não garante tal acesso antes 

de vencidas as etapas de ascensão educacional, tanto que a 

regulamentação infraconstitucional só permite acesso, ao ensino superior, 

aos estudantes que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

tenham sido aprovados em processo seletivo onde se afere essa 

capacidade intelectual individual da matéria (art. 44, inciso II, da Lei 

9.394/1996). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1 (TRF-2 - 

AG: 00083100720174020000 RJ 0008310-07.2017.4.02.0000, Relator: 

JOSÉ ANTONIO NEIVA, Data de Julgamento: 16/10/2017, 7ª TURMA 

ESPECIALIZADA). (destacamos). Considerando que, quando da matrícula 

da autora junta à requerida, no ano de 2010, aquela ainda não havia 

concluído regularmente o Ensino Médio, conclusão óbvia é a de 

impossibilidade legal daquele ato. Fato é que, em virtude do comando 
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judicial liminar exarado nestes autos, a autora obteve a entrega do Diploma 

almejado. Muito embora existente referida pendência, não se descura que 

ela não fora óbice quando do ingresso da autora no Ensino Superior, não 

se podendo posteriormente, concluída toda a Graduação, sedimentadas 

diversas relações e atos jurídicos, atuar o Judiciário para nulificar tal ato, 

mesmo porque, e é indubitável, ela efetivamente concluiu o curso. Tem-se 

aqui a perfeita incidência da chamada “Teoria do Fato Consumado”, qual 

seja, em linhas gerais, a de que “as situações jurídicas consolidadas pelo 

decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser 

desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da 

estabilidade das relações sociais” (STJ REsp 709.934/RJ). Veja-se: 

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA 

- APROVAÇÃO EM VESTIBULAR- SEGUNDO GRAU INCOMPLETO - 

PROVA DE SUPLÊNCIA - LIMITE MÍNIMO DE IDADE - LEI 9.394/96 - LIMINAR 

DEFERIDA- REALIZAÇÃO DO EXAME - TEORIA DO FATO CONSUMADO- 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE- SEGURANÇA JURÍDICA- PROTEÇÃO E 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1. 

Foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, em 

sede de incidente de inconstitucionalidade, a legalidade da exigência do 

limite de idade para a realização dos exames supletivos objetivando a 

conclusão do ensino médio. 2. Se o aluno aprovado em vestibular não 

conseguir efetivar a matrícula em faculdade, por não ter concluído o 

ensino médio, e obtiver liminar para realização de exame supletivo, mesmo 

com idade inferior, deverá ser aplicada a teoria do Fato Consumado para 

consolidar os efeitos da liminar deferida, em observância aos princípios da 

razoabilidade, segurança jurídica e proteção e promoção do 

desenvolvimento da criança e do adolescente. (TJ-MG - AC: 

10479180101400001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 

23/08/2019). (Grifamos). AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. 

SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. OBTENÇÃO CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO. APLICAÇÃO TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1) Em regra, o exame supletivo não deve servir como 

mecanismo de supressão de etapas escolares, devendo, sua utilização, 

obedecer a todos os requisitos exigidos em lei. 2) Nada obstante, 

sobrevindo nos autos notícia de que o agravado concluiu o exame geral 

de suplência, obtendo o certificado de conclusão de curso de ensino 

médio que lhe possibilitou a matrícula na faculdade, conclui-se que a 

situação em apreço já foi alcançada pela teoria do fato consumado, 

segundo a qual os atos praticados com respaldo em decisão judicial não 

podem ser desfeitos após consolidados pelo decurso do tempo, sob pena 

de injusto prejuízo à parte beneficiada. 3) Recurso desprovido. ACORDA a 

Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas 

taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar 

provimento ao recurso. Vitória, 20 de outubro de 2015. DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-ES - AGV: 

00022256420148080014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA 

GAMA, Data de Julgamento: 20/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 27/10/2015). (Grifamos) Neste sentido é o entendimento do 

C. STJ: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EDUCACIONAL. 

ENSINO SUPERIOR. MENOR. EXAME SUPLETIVO. INSCRIÇÃO. LIMINAR. 

APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CASSAÇÃO DA LIMINAR. IDADE JÁ 

ULTRAPASSADA. CURSO DE GRADUAÇÃO EM BOM ANDAMENTO. 

CONSOLIDAÇÃO DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE. 1. Cuida-se de 

medida cautelar inominada ajuizada com o objetivo de atribuir efeito 

suspensivo ao recurso especial interposto contra acórdão no qual se 

definiu impossível a matrícula de estudante universitário cuja inscrição no 

vestibular se deu com base em título de aprovação no ensino médio obtido 

antes dos dezoito anos completos, por força de liminar. 2. Nos presentes 

autos somente se debate a outorga, ou não, de efeito suspensivo ao 

recurso especial, cuja possibilidade excepcional de atribuição pode ser 

postulada pela via processual acessória da medida cautelar, nos termos 

do art. 288 do RISTJ.3. No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a 

tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual 

tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de 

conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a 

conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser 

prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito. 

Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 

1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; 

AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel.Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011. Medida cautelar 

procedente. Liminar mantida.(MC 22463 / MG Nº 2014/0058697-0,Ministro 

HUMBERTO MARTINS (1130)Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA, Data do 

Julgamento:05/08/2014). Por outro lado, não se tem notícia de eventual 

prejuízo à pretensa carreira da autora com a resistência da requerida em 

entregar-lhe o Diploma, de modo que não vislumbro a ocorrência de dano 

moral a ponto de causar-lhes transtornos indeléveis ao seu psicológico. 

Ademais, a recalcitrância da requerida em proceder com sua entrega-se, 

registre-se, não era despropositada, tendo em vista, primordialmente, o 

preceito legal outrora apontado (art. 44, inc. II, da Lei 9.394/96). E, nesse 

sentido: CIVIL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA DEMORA NA ENTREGA DE 

DIPLOMA. NÃO CARACTERIZADO O DANO MORAL. 1) É objetiva a 

responsabilidade civil das instituições privadas de ensino, pela falha na 

prestação do serviço, nos termos do 14 do código de defesa do 

consumidor. 2) Não se caracteriza o dano moral quando a parte autora 

não comprova que a demora na entrega dos diplomas tenha lhe causado 

transtornos passíveis de indenização. 3) Recurso conhecido e 

parcialmente provido. 4) Sentença parcialmente reformada. (TJ-AP - RI: 

00513443220188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, Turma recursal) RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER RECONHECIDA, DIANTE DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO 

DOCUMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR NÃO 

COMPROVADO ABALO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE E POR 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM 

CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008475097 RS, Relator: Luís Francisco Franco, 

Data de Julgamento: 16/05/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2019) Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, tornando definitiva a liminar concedida no ID. 1063432. Em face da 

sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, verbas que serão rateadas 

entre os litigantes na proporção de 50% e cuja exigibilidade em relação a 

requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000685-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000685-08.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA REQUERIDO: BARCELONA 

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ANA PAULA 

DA SILVA em face de BARCELONA COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA S/A - ASSAÍ ATACADISTA, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Alega a autora, em síntese, que, em 24/11/2016, nas 

dependências do estabelecimento comercial requerido, sua filha, menor 

impúbere, sofreu uma queda em virtude de desnível existente no piso, 

batendo com a cabeça em um obstáculo de ferro, vindo a desmaiar em 

seguida. Narra que permaneceu no interior do estabelecimento por, 

aproximadamente, 15 (quinze) minutos, “correndo de um lado para outro”, 

sem que qualquer funcionário lhe prestasse o devido auxílio, até que, 
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enfim, deslocou-se ao Pronto Atendimento infantil. Relata que o gerente do 

estabelecimento requerido compareceu ao Pronto Atendimento e se 

prontificou a prestar todo auxilio médico necessário, o que não se fez 

necessário, diante da alta médica que se deu na mesma noite. Pede a 

procedência do pedido para que a requerida seja condenada a 

indenizar-lhe em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo de verbas e honorários de sucumbência. Contestação pela 

requerida no ID. 6875083, aduzindo, no Mérito, que a autora não 

comprovou a causa da queda; culpa exclusiva da vitima e dever de 

cuidado não exercido pelos pais; ausência dos pressupostos de 

responsabilidade civil; inexistência de dano moral, postulando ao final pela 

improcedência dos pedidos vindicados na inicial. Conciliação INFRUTÍFERA 

(ID. 7343737). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção 

de provas, a autora postulou pelo julgamento do feito no estado em que 

encontra (ID. 16715527) ao passo que o requerido quedou-se inerte. Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Tendo em vista o pleito autoral 

e não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC. Em se tratando 

de ônus da prova, aduz o art. 373 e seu inc. I, do CPC, que o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em que 

pese a narrativa fática apresentada, não há prova robusta o suficiente 

para ordenar um decreto condenatório como pretendido pela autora. O 

prontuário médico acostado, de fato, informa a queda da menor, porém, 

nada mais há que dê substrato à alegação de que esta veio a ocorrer em 

virtude de más condições no piso. As fotografias colacionadas, por si só, 

obviamente, não servem para atestar o nexo causal. Ressalte-se, ainda, a 

inexistência de comprovação de qualquer dano físico em virtude da queda. 

Nada mais fora anexado aos autos pela autora, e, quando oportunizada a 

produção probatória, optou pelo julgamento antecipado da demanda. 

Veja-se que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do 

Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da 

prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte 

autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado. 

É forte o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. QUEDA EM SUPERMERCADO. Sentença de 

improcedência. Apelação da parte autora. Parte autora não apresentou 

qualquer prova a demonstrar a dinâmica do alegado acidente e de que 

este teria ocorrido no estabelecimento da empresa ré. Ausência de provas 

constitutivas do direito pleiteado. Autora que não se desincumbiu do ônus 

imposto pelo inciso I, do artigo 373, do CPC. Sentença mantida. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00103590820138190209, 

Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 25/09/2019, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL). (Grifamos). INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - Queda em supermercado - Improcedência do pedido - 

Inconformismo - Desacolhimento - Pretensão de recebimento de 

indenização em razão de fratura no braço esquerdo ocasionada por 

queda em supermercado - Ausência de demonstração do nexo de 

causalidade entre a conduta da ré e o dano experimentado pela autora - 

Busca de atendimento médico mais de uma semana depois da data do 

evento - Inexistência de testemunhas - Impossibilidade de carrear à 

requerida a responsabilidade pelo evento danoso - Aplicação do disposto 

no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP 

10047831920178260100 SP 1004783-19.2017.8.26.0100, Relator: J.L. 

Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2017, 5ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/11/2017). (Grifamos). APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. QUEDA EM SUPERMERCADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Relação de consumo caracterizada, com 

a incidência das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. 2. 

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “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 fruição e riscos”. 3. Nada obstante, não está o 

consumidor dispensado de fazer um mínimo de prova, apta a demonstrar o 

fato constitutivo do direito alegado, a teor do que dispõe o art. 373, I, do 

CPC. 4. Caso em que a parte autora não se desincumbiu de comprovar 

minimamente a relação de causalidade entre as lesões reclamadas e a 

noticiada queda ocorrida no supermercado. Ausência de verossimilhança 

da tese apresentada. Sentença de improcedência mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083591750 RS, Relator: Eduardo 

Kraemer, Data de Julgamento: 05/02/2020, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: 12/02/2020). (Grifamos). Em sendo assim, tendo como base o 

material probatório carreado aos autos, resta inviável o acolhimento da 

pretensão autoral, sendo o julgamento pela improcedência do pedido de 

indenização por danos morais medida que se impõe. Portanto, não há 

como se atribuir qualquer ato ilícito à requerida e, por corolário, não há que 

se falar em indenização por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da 

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

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001705-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001705-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEUZA LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

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

DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NEUZA 

LOPES DE SANTANA DE ALMEIDA em face de BANCO ITAÚ, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Alega a autora, em síntese, que teve seu 

nome negativado pela requerida por contrato o qual desconhece a origem, 

o que imporia a declaração de inexistência do débito cobrado, bem como a 

obrigação a esta de indenizar-lhe moralmente pelo ocorrido. Requereu, em 

sede de Tutela Antecipada, fosse determinada a retirada de seu nome dos 

cadastros de inadimplentes, o que restou DEFERIDO no ID. 12401756. 

Pede, ao final, a procedência dos pedidos para que seja declarada a 

inexigibilidade da dívida apontada, bem como a condenação da requerida 

na obrigação de indenizar-lhe em danos morais, sem prejuízo de demais 

verbas e honorários sucumbenciais. Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 

13722913). Contestação pela requerida no ID. 14079722, na qual alega, 

preliminarmente, inépcia da inicial, e, no mérito, regularidade na cobrança, 

ao passo que há vinculo contratual entre as partes, tendo a autora 

contratado expressamente o cartão de crédito, mas deixando de pagar as 

tarifas necessárias, o que, de consequência, implica em ausência de dano 

moral, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos. Impugnação à 

Contestação no ID. 17075311. Instadas as partes a manifestarem 

interesse na produção de provas, ambas postularam pelo julgamento do 

feito no estado em que encontra (ID. 17361606 e 17790374). Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da 

controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de 

direito e de fato, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC. De proêmio, ressalto que a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais para propositura 

da ação não merece acolhida, considerando que a peça de ingresso não 

contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento 

de plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a 

mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o 

caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra 

compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade. 

Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes 

arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. 

INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição 
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inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal arguição da demandada. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão não assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda 

maiores digressões. A parte autora sustentou desconhecer a origem da 

dívida que motivou sua negativação, alegando não ter nenhuma relação 

com a empresa ré. No entanto, esta, em Contestação, logrou êxito ao 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, os 

quais não foram suficientemente impugnados. Aponta a autora 

desconhecimento de qualquer relação com a requerida e, de 

consequência, do débito negativado de R$ 96,76 (noventa e seis reais e 

setenta e seis centavos) com vencimento em 25/09/2016 e inclusão em 

14/07/2017. O requerido, por sua vez, comprova que o cartão de crédito 

foi expressamente contratado pela parte autora, tendo esta realizado 

pagamentos por 03 (três) meses, quando, em 25/09/2016, deixou de quitar 

a fatura, acumulando saldo devedor (ID. 14079723). Ademais, para além 

disso, anexou descrição pormenorizada acerca dos débitos existentes, o 

que legitimam a cobrança e a negativação. Nesse diapasão, embora se 

insurja a autora quanto às assinaturas expostas pela requerida, assim não 

o fez quando oportunizada a manifestação acerca das provas a produzir, 

postulando pelo julgamento antecipado da lide. Além disso, ressalve-se 

que a parte autora não impugnou tais assinaturas de modo suficiente, 

limitando-se a aventar a ausência de semelhança. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, 

como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição 

restritiva. Nesse sentido: Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo 

da autora. Relação jurídica e regularidade da inscrição comprovada. 

Inadimplência incontroversa. Documentação não impugnada. Negativação 

que decorre de exercício regular de direito do credor. Prévia notificação 

que incumbe ao Serasa e não ao credor. Sentença mantida. Recurso 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  10329587320168260224 SP 

1032958-73.2016.8.26.0224, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 10/05/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2017). (Grifamos). AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Inserção pretensamente indevida do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida dita desconhecida 

- Relação jurídica comprovada nos autos e insuficientemente impugnada 

pela autora – Demandante que não se desincumbiu do seu ônus probatório 

– Dívida não infirmada – A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor, deve ser remetida à devedora pelo 

órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes (SERASA, SCPC etc.) e 

não pela instituição financeira ou administradora de crédito (Súmula nº 359 

do C. Superior Tribunal de Justiça)– Alteração da verdade dos fatos - 

Litigância de má-fé caracterizada - Improcedência mantida – Recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 2 5 9 1 9 2 5 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1025919-25.2016.8.26.0224, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 

19/03/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/03/2018). (Grifamos). Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fincas no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e tornando sem efeito a decisão de ID. 12401756. Ante a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas 

processuais porventura existentes e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES 

DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 

300. [2] REsp 742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 29

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000411-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON SILVA RODRIGUES - RG nº 1579212-9 (REU)

PISOM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000411-78.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE OSVALDO DA SILVA REU: PISOM COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME, ROBSON SILVA RODRIGUES - RG Nº 1579212-9 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por JOSÉ OSVALDO DA SILVA em desfavor de 

PISOM COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-ME e ROBSON SILVA 

RODRIGUES, devidamente qualificados na exordial. Alega o autor, em 

síntese, que, em 20/12/2014, adquiriu junto à requerida um veículo 

FIAT/PALIO EL, ano/modelo 1998/1999, chassi 8AP178234W4092720, 

placa CPA 6279, cor CINZA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sendo pago R$ 3.000,00 (três mil reais) através de financiamento pela BV 

FINANCEIRA, R$ 6.000,00 (seis mil reais) em TED e R$ 1.000,00 (mil reais) 

em espécie no ato da assinatura do contrato, bem como a quantia de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta reais) referente à transferência do veículo 

junto ao DETRAN. Ressalta que, apesar disso, a requerida não procedeu 

com a transferência do veículo para o nome do autor. Aduz ter tomado 

conhecimento, por meio de um despachante, que o veículo não havia sido 

transferido por falta de pagamento por parte da requerida, oportunidade 

em que aquele ainda solicitou ao autor que despendesse mais R$ 787,00 

(setecentos e oitenta e sete reais), e que, se assim não fizesse, expiraria 

o prazo de transferência, tendo, então, de dar início a um novo 

procedimento, o que fora atendido pelo autor. Salienta que muito embora o 

contrato de compra e venda tenha se dado em 20/12/2014, somente 

conseguiu concretizar a transferência após pagar a quantia cobrada pelo 

despachante, mesmo já tendo pago à requerida o importe de R$ 430,00 

(quatrocentos e trinta reais) a título de transferência do veículo. Conclui ter 

feito inúmeras tentativas para solucionar o ocorrido com a requerida, 

sendo todas em vão. Pelo exposto, pede a procedência dos pedidos para 

que a requerida seja condenada a indenizar-lhe em R$ 24.340,00 (vinte e 

quatro mil trezentos e quarenta reais) a título de danos morais, em R$ 

1.217,00 (mil duzentos e dezessete reais) a título de danos materiais pela 

restituição dos valores pagos, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

referente à multa contratual de 20% sobre o valor do bem objeto do 

contrato, sem prejuízo das verbas e honorários de sucumbência. Anexou 

documentos à inicial. Citados, os requeridos apresentaram Contestação no 

ID. 4468871, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva do segundo 

requerido, e, no mérito, que, conforme pactuado em contrato, a obrigação 

de transferência recaía sobre o autor, não havendo, de consequência, 

que se falar em aplicação de multa contratual e indenização por danos 

morais, aduzindo que o autor litiga de má-fé; junta documentos; pede a 

improcedência dos pedidos vindicados na inicial. Em sede de impugnação, 

a parte autora rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos 

iniciais (ID. 11132947). Instados a manifestarem interesse na produção de 

provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 18084044 

e 18202362). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO REQUERIDO ROBSON SILVA RODRIGUES De proêmio, há 

que se reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido ROBSON SILVA 

RODRIGUES, uma vez que o contrato (ID. 1388114) que instrui a presente 
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liça fora entabulado pela primeira requerida (pessoa jurídica), não 

respondendo de chofre os sócios/proprietários/representantes da 

empresa requerida, tendo em vista a existência de personalidades 

jurídicas distintas, não tendo havido a desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa ré. Corroborando o entendimento profligado nesta 

sentença, vejamos os seguintes arestos: MONITÓRIA. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO SUSCITADA NO 

JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. ASSINATURA DO 

CONTRATO APENAS PELA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

1. A legitimidade das partes, tratando-se de matéria de ordem pública, é 

cognocível a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado (art. 485, VI, § 3º, do CPC/15). 2. A ação proposta para 

cobrança de saldo devedor originário de contrato de financiamento 

firmado exclusivamente com pessoa jurídica, não autoriza a inclusão dos 

sócios no polo passivo da demanda, ainda que tenham firmado como 

representantes legais da devedora. 3. Preliminar de inovação recursal 

rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Recurso provido. 

(TJ-DF 20120111409918 DF 0007596-92.2012.8.07.0018, Relator: 

JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/08/2018, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/08/2018 . Pág.: 

283/285). (Grifamos). Legitimidade de parte. Demanda envolvendo relação 

de consumo. Responsabilidade solidária entre integrantes da cadeia de 

fornecimento. Hipótese, entretanto, em que apenas a incorporadora figura 

na relação jurídica cedida, não havendo demonstração de que também a 

construtora acionada tenha participado do negócio. Ilegitimidade mantida. 

Legitimidade de parte. Pessoa natural acionada que figurou no contrato 

como representante legal da pessoa jurídica. Ilegitimidade evidente. 

Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da unidade 

adquirida pelo consumidor. Ausência de controvérsia. Lucros cessantes 

conferidos à autora sob o nome de perdas e danos. Irrelevância. Pleito 

atendido. Percentual adotado (0,5% ao mês), incidindo sobre o valor do 

contrato que se revela adequado. Insistência em outra modalidade de 

indenização pelo mesmo fato descabida. Danos morais. A frustração de 

não usufruir do imóvel por período além do previsto contratualmente 

configura prejuízos dessa ordem e autorizam a indenização pleiteada. 

Hipótese, entretanto, em que, sem recurso da vencida, impôs-se o 

pagamento de multa correspondente a 10% do valor do contrato. Nova 

condenação que implicaria em enriquecimento sem causa da adquirente. 

Verba indevida. Honorários de advogado. Arbitramento de 10% sobre a 

condenação que se mostra adequado. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10102853120158260577 SP 1010285-31.2015.8.26.0577, Relator: Araldo 

Telles, Data de Julgamento: 09/10/2018, 30ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2018). (Grifamos). Ausente, 

portanto, a legitimação passiva do segundo requerido, impõe-se à extinção 

do processo em relação a ele, sem resolução de mérito, aplicando-se, no 

caso, o artigo 485, VI, do CPC[1]. Diante do exposto e considerando o que 

consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva do requerido ROBSON SILVA 

RODRIGUES. Em virtude do resultado processual encimado e atento ao 

princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento dos 

honorários advocatícios ao requerido, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. 

DEFIRO a AJG pugnada pelo autor, registrando ainda que as verbas de 

sucumbência ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC Em 

face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas 

neste feito, passo desde logo a análise do mérito da lide. II – DO MÉRITO A 

solução da lide não demanda maiores digressões. Insta ressaltar, em 

gênese, que no caso em apreço há incidência do Código de Defesa do 

Consumidor. Todavia, curial pontuar que a inversão do ônus da prova 

prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do 

dever de produção de prova condizente com o direito vindicado. Ao 

requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos 

constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que 

sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor adquiriu da primeira ré, em 

20/12/2014, o veículo descrito no contrato de compra e venda de ID. 

1388114, no qual restou consignado que a transferência do veículo seria 

de responsabilidade do autor, sem a menção de prazo para o referido 

encargo. Desta forma, em razão dos princípios da boa-fé e da lealdade, 

tem-se como válida a cláusula pactuada que estipula ser obrigação do 

adquirente do veículo proceder a transferência do veículo. Noutro giro, 

evidencia-se do documento acostado no ID. 1388140 - Pág. 1, que, ao 

adquirir o veículo, o autor despendeu à requerida o importe de R$ 430,00 

(quatrocentos e trinta reais), a título de transferência do veículo, fato este 

incontroverso. A narrativa da requerida, amparada por notícias de que tal 

montante seria uma “cortesia” em função de suposta greve no Detran não 

merece acolhida, não servindo para amparar suas alegações. O que se 

tem de inconteste nos autos é que cláusula 7ª do contrato referenciado 

(ID. 1388118 - Pág. 1) impunha ao autor o ônus da transferência veicular, 

sendo assim, não se mostra razoável a cobrança efetuada pela requerida 

do montante de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) a título de 

transferência, motivo pelo qual, neste ponto, procede o pedido de 

restituição feito pelo autor. Ademais, a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Por outro lado, a alegação autoral de que por 

diversas vezes tentou buscar solução amigável, não procede, ante a falta 

de documentação probatória nesse sentido. No que tange à aplicação da 

multa contratual por descumprimento, não vislumbro sua incidência no 

caso, vez que, como dito, a obrigação de transferência veicular recaiu 

sobre o adquirente autor, e não sobre a requerida vendedora, não sendo 

demonstrado com suficiência inadimplemento contratual por parte desta. A 

dita cobrança de valor maior que o avençado, a título de “cortesia”, não 

implica em inadimplemento do contrato. De outro giro, calha registrar que 

inexiste no feito prova de que a situação citada tenha acarretado prejuízo 

de ordem moral ao requerente, hábil a ensejar reparação com tal 

fundamento. Com efeito, muito embora o fato enfocado possa ter causado 

aborrecimentos e irritações ao autor, pelo que se retira dos autos não há 

prova segura de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio 

psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação, suficiente a justificar a reparação por danos morais, o que 

comanda o indeferimento da pretensão autoral indenitária imaterial, como 

bem prelecionam os arestos infra: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO. ARTIGO 333, I DO CPC. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Tratando-se de vício do produto, prevê o artigo 18 do Código 

Consumerista a possibilidade deste ser sanado no prazo de 30 (trinta 

dias), sendo necessária a sua disponibilização para conserto. 2. Não 

produziu o autor qualquer prova acerca do dano moral que alegou ter 

experimentado, ônus este que lhe incumbia, conforme diretrizes do art. 

333, I do CPC. Ademais, a demandada sustentou a negativa do autor em 

agendar visita técnica, alegação esta não refutada. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005047220, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mirtes Blum, Julgado em 29/08/2014). 

(destacamos). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. FURTO DE VEÍCULO EM SUPERMERCADO. DANO MATERIAL 

RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. O pedido de 

reparação por danos morais não pode ser banalizado, impondo-se 

reservá-lo às ocorrências que realmente exacerbem a naturalidade dos 

fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. Não logrou a 

autora comprovar dano moral causado pela parte requerida que pudesse 

dar amparo à pretensão indenizatória. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005506035 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015). (destaque 

nosso). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU VÍCIO. PRODUTO 

ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO SANADO DENTRO 

DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. A irresignação da autora se dá pelo fato de ter 

encaminhado o aparelho celular para a assistência técnica e o mesmo ter 

retornado sem a tampa traseira. Requer assim, a troca do aparelho. 

Denota-se pela própria alegação da autora no pedido inicial que o produto 

retornou da assistência técnica consertado, assim, não há que se falar em 

aplicabilidade do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que o vício fora sanado dentro do prazo legal. Inobservância por 

parte da demandante do contido no art. 333, I, do CPC, no sentido de 

demonstrar fatos constitutivos de seu direito. Ausência de qualquer ato 
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ilícito da requerida, capaz de ensejar reparação na esfera 

extrapatrimonial. Situação vivenciada que se trata apenas de mero 

dissabor do cotidiano. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

com base no art. 46 da lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005060488 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de 

Julgamento: 09/10/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2014). (grifo nosso). 

Derradeiramente, calha registrar que, em se tratando de condenação por 

danos materiais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o 

dos juros moratórios, em se tratando de obrigação ilíquida, a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA 

DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (destaque nosso) III - DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar 

indenização por danos materiais ao autor, no valor de R$ 430,00 

(quatrocentos e trinta reais), verba esta que deverá ser corrigida pelo 

INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ela 

incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

da citação. Diante da sucumbência recíproca, distribuo o ônus da 

sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% 

(cinquenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, registrando ainda que as 

verbas de sucumbência, no que tange ao autor, ficam adstritas ao 

disposto no artigo 98, §3º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual;

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003628-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003628-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA REU: 

TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. LUCIANO LUIZ GONÇALVES 

ITACARAMBI SANTANA, devidamente qualificado nos autos ingressou 

perante este juízo com a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c perdas e danos com pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada, em face de TELEFONICA DATA S/A, também qualificada, 

alegando em síntese, que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao 

crédito devido a suposta dívida no valor de R$ 37,00, cuja origem 

desconhece. 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 cobrado pelo réu, bem como, a condenação do 

requerido no pagamento de danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Instruíram a peça 

vestibular com documentos. No despacho inicial foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela e determinada a citação da requerida (id. 13823636). 

Realizada audiência de conciliação, a qual restou prejudicada (id. 

15011530). A requerida foi citada (id. 15230863), porém deixou 

transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (id. 16726311), 

tendo a parte autora pugnado pela decretação de sua revelia e o 

julgamento antecipado da lide (id. 16903974). É o relatório. Fundamento e 

decido. No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não 

demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de convicção 

até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro 

desate. Quanto a revelia ocorrida nos presentes autos (id. 16726311). 

Assim prescreve o art. 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.” Sendo um direito disponível, e estando os 

elementos de convicção carreados aos autos coerentes com o 

pretendido, sem dúvida alguma os efeitos da revelia se impõem. Ademais, 

o silêncio da parte requerida, ante a coerência entre o alegado e provado, 

faz presumir que todos os fatos aduzidos pela parte autora são 

verdadeiros. O STJ já se manifestou sobre a matéria: “REVELIA – 

MATÉRIA DE FATO – DIREITO DISPONÍVEL – A falta de contestação faz 

presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, desde que se trate de 

direito disponível. Deixando de reconhecê-lo, contrariou o acórdão o 

disposto no artigo 319 do CPC.” (STJ – REsp 8.392 – MT – 3ª T. – Rel. Min. 

Eduardo Ribeiro – DJU 27.05.1991) (grifamos) A respeito do mesmo tema 

confira-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PROVA DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO. (38178 MS 

2008.038178-4, Relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, Data de Julgamento: 

10 /02 /2009 ,  4 ª  Tu rma  C íve l ,  Da t a  d e  P u b l i c a ç ã o : 

05/03/2009)”(destacamos) “Recurso - Apelação - Declaratória de 

inexistência de débito - Ausência de apresentação de contestação - 

Revelia configurada - Presunção de veracidade dos fatos articulados pela 

outra parte -  Sentença mant ida.  Recurso improvido. 

(816364720078260000 SP 0081636-47.2007.8.26.0000, Relator: Mauro 

Conti Machado, Data de Julgamento: 07/02/2011, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/03/2011)” (destaque nosso) Destarte, 

tendo em vista a revelia configurada no presente caso (id. 16726311), há 

que ser declarada inexistente a obrigação discutida neste processo em 

relação a demandante. Entrementes, verifico que o documento juntado ao 

feito (id. 13226890), atesta a aduzida positivação cadastral indevida do 

nome da parte requerente pela ré, o que comanda o acolhimento da 

pretensão indenitária autoral veiculada na espécie. Sobre a matéria calha 

transcrever o entendimento pretoriano, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. 

REVELIA. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 1. Segundo 

estabelece o art. 319 do CPC, uma vez configurada a revelia, surge a 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Contudo, a 

presunção ora tratada não apresenta caráter absoluto, mas meramente 

relativo, razão pela qual o pedido formulado pelo autor não será 

obrigatoriamente acolhido pelo julgador, que poderá rejeitá-lo em 

decorrência das provas posteriormente produzidas, ou por contradição 

evidenciada na própria petição inicial. 2. A princípio, a inscrição indevida 

de um nome no cadastro dos maus pagadores causa dano moral à vítima, 

sendo inegável o abalo de seu crédito. 3. O valor da indenização deve 

atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar 

enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao 

mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. 
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v.v.p.- EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. - A indenização 

deve ser fixada com observância da natureza e intensidade do dano, da 

repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da 

capacidade econômica das partes envolvidas, evitando-se enriquecimento 

sem causa da parte autora. (TJ-MG - AC: 10079100679442001 MG , 

Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 

16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013)” (grifamos) 

Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar o valor indenitário 

decorrente de tal lesão imaterial. 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). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos 

pretórios pátrios que o dano moral decorrente de indevida negativação 

cadastral creditícia é presumido, não exigindo prova, portanto, para que 

seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos. 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.”[1] (grifo nosso) 

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 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 requerente foi resultante 

da conduta negligente da requerida enfocada, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a parte 

demandante. 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). 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.”[2](destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedenteS os pedidos 

insertos na inicial, para o fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação 

litigiosa, em face da demandante, bem como, tornar definitiva a liminar de 

id. 13823636 e, com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88 e 186 do 

Código Civil, condenar a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 

5.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa (id. 

13226890). Condeno a demandada no pagamento das despesas e custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] REsp 332.622/RJ, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 25.06.2002, DJ 11.11.2002 

p. 221 [2] EDcl no REsp 615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001636-36.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LEANDRO ALVES AMORIM REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. LEANDRO ALVES AMORIM, 

devidamente qualificado, propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos 

morais em face de REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, também qualificada, alegando, em síntese, que a 

requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da 

unidade consumidora de sua responsabilidade e, em procedimento 

unilateral, faturou em nome do mesma o montante de R$ 719,68, com 

vencimento para o dia 30/05/2016, em virtude de eventual consumo de 

energia retroativo. Pugna pela a procedência dos pedidos iniciais para 

declarar a inexistência da fatura encimada e condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram documentos. Realizada 

audiência de conciliação infrutífera (id. 2637892). A requerida apresentou 

contestação (id. 2919068), aduzindo, em suma, que a fatura emitida é 

legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, 

tendo a concessionária agido no exercício regular de direito, tecendo 

comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando ainda 

documentos. Em sede de impugnação (id. 18455801) a parte autora 

rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. 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 330, inciso I, 

do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito 

constante da fatura de id. 1587496 em relação ao demandante, referente 

ao consumo de energia elétrica medido na unidade consumidora nº. 

6/1301783-5. Compulsando os autos verifica-se que em contestação 

apresentada no id. 2919068 foi alegado pela requerida, fato extintivo do 

direito da parte autora, consistente na exigibilidade da fatura de energia 

elétrica por ela emitida, juntando documentos para a comprovação de suas 

alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no 

artigo 373, inciso II do CPC. Para a comprovação da exigibilidade do débito 

da unidade consumidora nº 6/1301783-5, a concessionária sustentou que 

na data de 09/12/2015 realizou vistoria no equipamento de medição de 

energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício 

de existência de irregularidade consistente em “o medidor encontrava-se 

com furo no bloco”, sendo que após o procedimento padrão revisou o 

quantum energético não aferido, para fins de cobrança em fatura de 

energia obtendo o débito de R$726,89. Afirmou a concessionária que 

cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes 
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(Resolução n. 414/2010 da ANEEL) notificou a parte autora de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das conclusões, a fim de que 

garantisse o direito do mesmo ao contraditório, o que tornaria a fatura de 

energia elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício 

regular do seu direito. Além disto, acostou aos autos fotocópia do termo 

de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora (id. 

2918777), perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato 

Grosso - IPEM-MT (id. 2918742), planilha de cálculo de revisão de 

faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores 

utilizados e demonstrativo pormenorizado do cálculo de recuperação de 

consumo (id. 2918762), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (ID. 

2919045), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado 

e as medidas a se tomar, e por fim, cópia da análise do recurso 

administrativo indeferido (id. 2918783). Diante destes elementos, tem-se 

que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que 

autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder 

com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) 

maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) 

meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como 

no presente caso. Sobre o tema, calha citar o entendimento pretoriano 

infra: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a 

formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não 

impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para 

cobrança do seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos 

demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na 

residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica 

efetivamente utilizada. 3. A recuperação de consumo deve ser realizada a 

partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, 

da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a 

cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da 

Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – 

grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se dos documentos de fl. 64 

que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 

(três) maiores valores disponível de consumo mensal, no período de 12 

(doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, 

não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de energia 

elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente 

sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito em debate. Vejamos o que dispõe o artigo 130, 

inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in verbis: “Art. 130. 

Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da 

receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – utilização da média dos 

03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia 

elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas 

e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de 

medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. 

(destacamos) No que tange ao corte de energia elétrica na unidade 

consumidora em comento, depreende-se que ocorreu em virtude de dívida 

pretérita, após a aferição de diferença de consumo. Assim sendo, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, ocorreu de forma indevida, o que configura o dano moral in 

casu, conforme entendimento pretoriano, in verbis: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO CAUTELAR - INADMISSIBILIDADE 

NO CORTE POR DÍVIDA PRETÉRITA - SENTENÇA MANTIDA - É vedado à 

concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida 

pretérita, sendo possível o corte apenas na hipótese de não pagamento de 

dívida atual - Entendimento consolidado no STJ - Recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 3074820078260441 SP 0000307-48.2007.8.26.0441, 

Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 22/10/2012, 35ª Câmara de 

Direito Privado).” (destaque nosso) “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO CORTE DE 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ O PAGAMENTO DO DÉBITO 

PRETÉRITO. IRREGULARIDADE. VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO OU 

MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 

DÍVIDA PRETÉRITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ingressou a autora 

com ação de indenização por danos morais pelo fato de que o 

restabelecimento da suspensão da energia elétrica (cortada por falta de 

pagamento da fatura vencida em 06-06-2013 - paga somente em 

05-08-2013) foi condicionado ao pagamento de fatura antiga em aberto, 

vencida em 05-10-2012 (fl. 18). Um dia após o corte e somente mediante o 

pagamento desta fatura, a energia foi restabelecida. Não há que se falar 

em culpa exclusiva da vítima ou exercício regular de um direito em relação 

ao fato descrito nos autos. É incabível o corte de energia elétrica como 

forma de compelir o consumidor a quitar débito pretérito de consumo 

vencido, por não se tratar de cobrança atual, o que equivale a uma 

conduta arbitrária do direito da concessionária ao condicionar o 

fornecimento de serviço essencial à quitação de débito antigo, quando 

poderia lançar mão de outros meios de cobrança, menos prejudiciais e 

coercitivos ao consumidor, para satisfazer seu crédito. Em se tratando de 

manutenção indevida do corte de energia, o quantum indenizatório fixado 

na sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não comporta 

majoração, tendo em conta o que a situação perdurou por apenas um dia. 

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO DA RÉ. (Recurso Cível Nº 71004827747, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 11/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004827747 RS , Relator: Silvia 

Muradas Fiori, Data de Julgamento: 11/06/2014, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2014)” (ressalte 

nosso) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI - DISCREPÂNCIA 

SIGNIFICATIVA NO CONSUMO CONSTATADA - COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DE FATURAMENTO QUE, ENTRETANTO, NÃO É PERMITIDA 

NOS MOLDES PRETENDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA - 

INADMISSIBILIDADE NO CORTE POR DÍVIDA PRETÉRITA - REPARTIÇÃO 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - O Termo de Ocorrência de Irregularidade 

(TOI) é detentor de presunção de legalidade, a qual não foi derribada pela 

demandante. Ao contrário, a apuração de degrau na análise do histórico 

do consumo corrobora a constatação procedida pela demandada. 

Entretanto, isto não valida a apuração unilateral de valores, com base em 

critérios que ofendem o Código de Defesa do Consumidor, sendo mister 

estabelecer o parâmetro pela média, com exclusão do custo 

administrativo, posto não comprovado - É vedado à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, sendo 

possível o corte apenas na hipótese de não pagamento de dívida atual - 

Entendimento consolidado no STJ - Verificada a sucumbência recíproca, 

de rigor é a repartição dos respectivos ônus pelas partes - Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00123854020088260344 SP 

0012385-40.2008.8.26.0344, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

18/03/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/03/2013)” (grifamos) Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar 

o valor indenitário decorrente de tal lesão imaterial. 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). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos 

pretórios pátrios que o dano moral decorrente de corte de energia elétrica 

por débitos pretéritos é presumido, não exigindo prova, portanto, para que 
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seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos. Corroborando tal 

linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. 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. 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. 3. 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. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 484166 RS 2014/0047163-5, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)” (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 requerente foi resultante da 

conduta negligente referenciada da demandada, que efetuou o corte de 

energia da unidade consumidora da parte autora (id. 1587499), entendo 

que a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.500,00, parece de monta 

a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a 

demandante. 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 fim, calha registrar que em se tratando de condenação por 

danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros 

moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo: 

“Superior Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de 

ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos 

na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de declarar lícita e exigivel o valor referente a relação jurídica 

debatida, cobrado na fatura acostada aos autos (id. 1587496). Com 

espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do 

Consumidor e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar a 

autora, no montante de R$ 2.500,00, a título de danos morais, importe a ser 

pago pela ré a parte demandante de uma única vez, corrigido 

monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fulcro no artigo 20, § 4º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os 

litigantes na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) pela autora e 

65% (sessenta e cinco por cento) pela ré, cuja exigibilidade em relação a 

requerente fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que 

beneficiária da AJG (id. 1623654). Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1010584-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR FERNANDES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010584-59.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GASPAR FERNANDES GONCALVES REU: BANCO BMG S.A, 

BANCO PAN, BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação. 

Desnecessária a concordância do réu, eis que não compareceu aos 

autos. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, 

cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que 

indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, 

via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode 

requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a 

apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu 

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

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

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

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

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 24929909, 

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

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

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

legal. Eventuais custas remanescentes pelo desistente. Sem honorários. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

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

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007395-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JACINTA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007395-44.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JACINTA MARIA DA SILVA, JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. JACINTA MARIA DA SILVA e JOSE 

GONÇALVES DE OLIVEIRA, manejaram a presente AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT em face de SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A, todos qualificados nos autos, 

alegando que seu filho, veio a óbito em 08/05/2013, em virtude de acidente 

automobilístico, e, na condição de únicos herdeiros, teriam direito ao 

recebimento de indenização do seguro obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Regularmente citada, a 

parte ré apresentou contestação (id.11459536), acompanhada de 

documentos. Impugnação a contestação apresentada pela parte autora no 

id. 11963394. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção 

de provas (id. 16319606), as partes manifestaram desinteresse (ids. 

18467533 e 18474857). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, 

registro entender pela desnecessidade de produção probatória no caso 

em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 330, inciso I, do CPC. Ademais, acerca do prazo prescricional 

trienal[1] em ações desta estirpe, oportuno aduzir que sua contagem se 

inicia a partir da data do óbito, in casu, 08/05/2013, ou seja, fulminar-se-ia 

a possibilidade de pleito judicial após 08/05/2016, o que, de fato, ocorreu, 

tendo havido distribuição da presente apenas em 27/09/2017. É que, em 

que pese a alegação autoral de propositura de pedido administrativo 

anterior, este não se caracteriza como hipótese de interrupção prazal, 

uma vez que realizado em 10/10/2016, ou seja, após o decurso do prazo 

prescricional. Oportuna a colação do entendimento jurisprudencial sobre o 

tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PRESCRIÇÃO. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO FORMULADO APÓS O DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, COM NEGATIVA INTEGRAL À PRETENSÃO DA PARTE. 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70041603200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 18/05/2011) (TJ-RS - AC: 70041603200 

RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 18/05/2011, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2011).” 

(grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL MORTE. 

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA DECISÃO EXTRAJUDICIAL. 1. O 

prazo prescricional da pretensão ao recebimento de seguro DPVAT é de 3 

(três) anos, consoante art. 206, § 3º, IX do Código Civil, entendimento 

consolidado pelo STJ por meio da Súmula 405.2. O pedido de pagamento 

de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 229 do STJ.3. 

Verifica-se que a recorrente teve ciência da negativa do pedido 

extrajudicial em 11/05/2017, data em que houve o retorno da contagem do 

prazo remanescente prescricional. Desta forma, a ação deveria ter sido 

proposta até dia 17/07/2017 e, considerando que a ação foi ajuizada em 

26/07/2017, conclui-se que a pretensão indenizatória encontra-se 

acobertada pela prescrição. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-GO – Apelação: 02574456220178090137, Relator: LEOBINO VALENTE 

CHAVES, Data de Julgamento: 15/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 15/04/2019).” (Grifamos). “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA SEGURO DPVAT. ÓBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO 

INICIAL MORTE. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO COM O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, QUE É RETOMADA COM A CIÊNCIA DA NEGATIVA AO 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO AFASTA 

A CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O 

prazo prescricional da pretensão ao recebimento de seguro DPVAT é de 3 

(três) anos, consoante art. 206, § 3º, IX do Código Civil, entendimento 

consolidado pelo STJ por meio da Súmula 405. 2. O pedido de pagamento 

de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão, conforme Súmula 229 do STJ. 3. In 

casu, não restam dúvidas de que houve a recusa do pagamento pela via 

administrativa e a parte autora teve ciência disso, uma vez que informa na 

inicial as respectivas correspondências e suas datas. Desse modo, em 

janeiro de 2008 iniciou-se o prazo para que parte autora tomasse 

providências na esfera judicial para recebimento do seguro obrigatório, 

porém esta iniciativa somente ocorreu com a propositura da presente ação 

em setembro de 2015, após o decurso trienal do prazo prescricional. 4. 

Por determinação expressa em nosso ordenamento jurídico "a concessão 

de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas 

despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de 

sua sucumbência", mas apenas a coloca em "condição suspensiva de 

exigibilidade", nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil. 5. nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de 

sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Codex Processual. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA 

POR FUNDAMENTO DIVERSO. (TJ-GO - APL: 03460808920158090003, 

Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2019, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).” (Grifamos). 

Capitaneado pelas orientações supra, conclui-se que o prazo 

prescricional para ajuizamento da presente demanda começou a fluir em 

08/05/2013. Portanto, considerando o preconizado no artigo 206, §3º, 

inciso IX, do CC[2] e a Súmula 405/STJ, os quais dispõem que o prazo para 

interposição de ações desta natureza é de 03 (três) anos, tenho que a 

presente causa encontra-se fulminada pela prescrição, vez que o 

requerente tinha até o dia 08/05/2016 para propor a contenda e não o fez. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, reconhecendo a 

prescrição da pretensão veiculada nesta liça. Ante a sucumbência da 

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

e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Súmula 405. A ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. [2] Art. 206. Prescreve: § 3o 

Em três anos: IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005861-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005861-65.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BRUNO RICARDO BATISTA DE SOUZA REU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. BRUNO RICARDO 

BATISTA DE SOUZA, ajuizou a presente ação de reparação de danos 

materiais e morais em face de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que ao 

transitar com seu veículo pela rodovia BR-163, de responsabilidade da ré, 

que ao mudar de faixa para realizar ultrapassagem, se deparou com um 

galão de 20 litros sobre na pista, ao tentar desviar do objeto o perdeu o 

controle, saiu da pista e capotou o veículo em seguida, o que teria lhe 

causado danos matérias e morais. Requer ao final a condenação da ré no 

pagamento de danos materiais e morais, sem prejuízo das verbas de 

sucumbência. Com a inicial vieram documentos. Realizada audiência de 

conciliação infrutífera (id. 10432575). A parte requerida apresentou 

contestação (id. 10577859), pugnando pela improcedência dos pedidos 

autorais, acostando ainda documentos. Réplica apresentada no id. 

12001989. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

novas (id. 16187963), a parte ré registrou seu desinteresse na produção 

de novas provas, pugnando ainda pelo julgamento antecipado da lide (id. 

16362129) e a parte autora quedou-se inerte. É o relatório. Fundamento e 

Decido. De proêmio, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este, 

não merece guarida. Ainda que se trate de relações de consumo, esta 
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medida não é automática e exige a demonstração da hipossuficiência do 

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

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

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

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

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - 

CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE 

DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença 

se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o 

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

o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados 

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

de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não 

caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente 

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

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

ônus da prova não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao 

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

manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança 

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

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

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

POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA 

DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. 

OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO 

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

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

econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante 

do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a 

respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a 

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

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

valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, 

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

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

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

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

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

indefiro a inversão do ônus da prova. Não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. Neste 

diapasão, compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na 

liça cinge-se a suposta responsabilidade da requerida pelos danos 

ocorridos no veículo da parte autora. Dessa forma, em detida análise dos 

fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte autora não 

logrou êxito em comprovar que o sinistro enfocado teria sido ocasionado 

pelo galão de 20 litros que estava sobre a pista, uma vez que a fotografia 

de id. 9567274 - Pág. 1, não se presta como único meio de prova, posto 

que, não há nos autos qualquer outro elemento que corrobore a tese 

defendida na inicial. Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o 

art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

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

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (grifamos) Nesse 

sentido colaciono o seguinte aresto: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFLCADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DEIELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

Embora tenha reconhecido ao consumidor o direito de informação sobre o 

negócio jurídico realizado com o fornecedor (art. 60 , III / da Lei n. 8.078 

/90 - Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o direito de facilitação da 

sua defesa (art. 6° , Viu , do CDC ), exige-se do autor a demonstração da 

existência dos danos e do nexo causal entre estes e a alegada falha na 

prestação de serviços, isto é, prova da plausibilidade das suas alegações, 

com indícios mínimos capazes de elucidar os fatos narrados na petição 

inicial, nos termos do inciso 1 do artigo 373 do CPC/2015 , o que não 

ocorreu na hipótese dos autos. No caso concreto, o conjunto probatório 

permite uma conclusão segura acerca da inexistência de falha na 

prestação dos serviços. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o 

recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao 

advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado 

em grau recursal (art. 85 , § 11 , do CPC/2015 ). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível N° 70076317494, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Ângelo,... Julgado 

em 21/06/2018)." (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. SUPOSTO OBJETO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO. 

DEMANDA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E USUÁRIO. 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA, COM 

FULCRO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA 

DEMANDADA. ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA CONSUMERISTA DA 

RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 

PÚBLICO E OS USUÁRIOS (ARTS. 14 E 22, DO CDC). PRECEDENTES. 

INVERSÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO, TODAVIA, QUE NÃO EXIME A 

PARTE AUTORA DE DEMONSTRAR, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU 

DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DAS 

REQUERIDAS A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. ALTERAÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA MANTIDO, COM RESSALVAS. "RESPONSABILIDADE 

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA - 

OMISSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - CPC, 

ART. 373, I - INDENIZAÇÃO INDEVIDA Não se desincumbe de seu ônus 

probatório, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o autor que 

não demonstra claramente o fato constitutivo de seu direito. (TJ-SC - AI: 

40357996620188240000 Papanduva 4035799-66.2018.8.24.0000, Relator: 

Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sétima 

Câmara de Direito Civil)” (grifamos) “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CAMINHÃO QUE SUPOSTAMENTE PASSOU POR CIMA DE PEDRAS 

DEIXADAS SOBRE A RODOVIA DA CONCESSIONÁRIA, SENDO 

ARREMESSADAS NO PÁRA-BRISA DO VEÍCULO DO AUTOR, VINDO A 

OCASIONAR DANOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE CONDUZ AO 

JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004141693, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José 

Ludwig, Julgado em 29/01/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004141693 

RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 29/01/2013, 

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

31/01/2013)” (destacamos) “REPARAÇÃO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA 

DE RODOVIA. PEDRA SOLTA NO ASFALTO. QUEBRA DE PÁRA-BRISA. 

PROVA PRECÁRIA. IMEDIATIDADE. I - Inexiste nos autos elementos que 

permitam conferir verossimilhança à tese lançada na inicial. II - Ainda que 

se aplique ao caso a teoria da redução do módulo da prova, a parte autora 

não fica dispensada de trazer ao menos indícios da ocorrência dos fatos. 

III - Princípio da imediatidade, devendo ser prestigiada a convicção do Juiz 

Leigo instrutor, que teve contato direto e imediato com as partes e 

testemunhas, merecendo ser mantidas as conclusões da sentença. IV -... 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003232345 RS, Relator: Fernanda Carravetta 

Vilande, Data de Julgamento: 24/08/2011, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2011).” (destacamos) 

Como se extrai dos julgados supra, se faz imperiosa a comprovação nos 

autos acerca da existência dos danos e do nexo causal entre eles e a 

alegada falha na prestação de serviço, fato que não fora comprovado 

pela parte requerente, tendo em vista que a simples alegação do dano não 

enseja reparação. Ademais, calha registrar que inexiste no feito, prova 

inconcussa de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem 

moral à parte autora, hábil a ensejar reparação com tal fundamento. Sobre 

o mesmo tema, confira-se o aresto infra: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

AUTOR QUE TRAFEGAVA POR RODOVIA PEDAGIADA E TEVE O 

PARA-BRISA DE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A BARREIRA 

DO MERO ABORRECIMENTO. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, 

negar- lhe proviment (TJPR -  1ª  Turma Recursal  - 

0001612-80.2014.8.16.0124/0 - Palmeira - Rel.: Fernanda Orsomarzo - - J. 

28.09 .2015)  (TJ-PR -  RI :  000161280201481601240 PR 

0001612-80.2014.8.16.0124/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Orsomarzo, 

Data de Julgamento: 28/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 
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30/09/2015)” (grifo nosso) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DE 

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

Custas e honorários pela parte autora, estes últimos que fixo em 10%, 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código 

de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 9579208). 

Transitada em julgado, certifique-se e após arquive-se, com as baixas e 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIBERTO MARIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000456-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERIBERTO MARIO FERNANDES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ERIBERTO MARIO 

FERNANDES, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada. 

Alega o autor, em síntese, sem precisar data exata, que teve vários 

equipamentos danificados em razão de uma pane elétrica ocorrida na rede 

de energia elétrica, que culminou com curto circuito. Relata que ao 

procurar a requerida para ser ressarcido quanto aos prejuízos sofridos, 

esta se negou a assim fazer, atribuindo a ele, autor, a responsabilidade 

pelo evento danoso. Pelo exposto, requer a condenação da requerida em 

indenizar-lhe por danos materiais no valor de R$ 9.123,00 (nove mil cento 

e vinte e três reais), bem como em danos morais no importe de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo de demais verbas e honorários 

de sucumbência. Anexa aos autos laudos/orçamentos dos aparelhos 

danificados. Audiência de conciliação infrutífera (ID. 6146666). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID. 6777527, 

impugnando preliminarmente a concessão de AJG, e, no Mérito, que o 

pleito autoral não procede, vez que não comprovou o nexo causal entre 

os danos e o fato alegado, bem como que seu pedido administrativo de 

ressarcimento restou indeferido, tendo concluído que, na oportunidade, o 

aparelho medido do autor estava irregular, juntando ainda documentos. Em 

sede de Impugnação (ID. 8018008), o autor rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. Intimados a manifestarem-se 

acerca da produção de provas, o autor postulou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 13008660), ao passo que a ré requereu a 

designação de audiência de instrução (ID. 16651096). É o relatório. 

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) 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 de ID. 15906481, mesmo porque o ato 

requerido não se presta à finalidade almejada, de modo que passo, 

doravante, a apreciar a preliminar aventada e o mérito da causa. I - DA 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA De proêmio, 

AFASTO a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita 

concedida à parte autora, ante a ausência de demonstração de que ela 

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 

parte requerida. II – DO MÉRITO Alega o autor que a queima dos aparelhos 

descritos na inicial teria ocorrido em virtude de uma pane elétrica ocorrida 

na rede de energia elétrica, o que é incontroverso, tendo em vista a 

afirmação da requerida de que “No caso em comento, o sinistro informado 

pela Parte Autora na Inicial de fato ocorreu, sendo que o abalroamento 

ocasionado pelo caminhão gerou diversos dissabores aos consumidores 

atendidos pela Requerida naquela região.” Todavia, a requerida busca 

desconstituir a pretensão autoral aduzindo, em suma, que “a Equipe da 

Concessionária deslocou-se até o local e aferiu que o aparelho medidor da 

Parte Autora se encontrava com irregularidade, ocasionada por ação 

contundente, o qual não se encontrava apto a medir a energia 

efetivamente gasta, ou seja, havia danificação provocada no aparelho 

medidor, fazendo com que a energia consumida não fosse efetivamente 

aferida.” Note-se aqui que determinada tese defensiva não guarda relação 

com o fato ocorrido e incontroverso, qual seja, o rompimento e a queda de 

fios de alta tensão provocando curto circuito. A suposta alegação de que 

o aparelho medidor auferia energia a menor, pode, quiçá, ensejar uma 

ação de cobrança por parte da requerida, mas não obstaculizar o seu 

dever indenizatório pela queima dos bens. Cabe frisar que 

responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC). A requerida, portanto, responde 

pelos danos causados aos eletroeletrônicos de seus usuários, a não ser 

que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que 

aqui não se verifica, não sendo suficiente para tanto sua alegação. O 

requerente trouxe aos autos laudos/orçamentos para a reparação dos 

danos causados por conta da queda do poste de energia elétrica, fotos da 

ocorrência dos fatos alegados. Ademais, o requerimento administrativo 

atesta que tentou resolver a situação de forma prévia. Assim, o autor 

atendeu ao ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. 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. 

Tendo em vista o arcabouço probatório carreado aos autos, entendo pela 

comprovação do nexo causal entre o ocorrido e os danos suportados. Há 

documentação suficiente a dar guarida à narrativa fática apresentada. Os 

laudos/orçamentos apresentados são uníssonos em apresentar como 

causa do defeito “queda de poste e fios de alta tensão” ou “grande 

descarga elétrica”. (ID. 4675641 e ss.) Logo, os elementos colacionados à 

inicial demonstram defeito compatível com queda brusca de energia 

elétrica. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. 

QUEIMA DE APARELHOS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO NOS AUTOS. 

MERA JUNTADA DE ORÇAMENTOS. PROVA ORAL E TERMO DE VISTORIA 

ESCLARECEDORES. CABÍVEL O RESSARCIMENTO DO VALOR DE UM 

DOS BENS APENAS. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS 

AFASTADOS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007430218 RS, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 20/02/2018, 

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

28/02/2018). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSTE DE ENERGIA. 

QUEDA QUE DANIFICOU O PORTÃO DA RESIDÊNCIA. PREJUIZO 

MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS 
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INOCORRENTES. Trata-se de ação indenizatória com base em dano 

causado no portão da residência da autora, com queima do motor elétrico 

do portão, em decorrência da queda do poste de energia da requerida. A 

requerente trouxe aos autos laudos técnicos e orçamentos para a 

reparação do dano causado por conta da queda do poste de energia 

elétrica (fls. 26/31), fotos da ocorrência do dano (fls. 22 e 24), e 

requerimento administrativo para tentar resolver a situação, 

administrativamente (fls. 33/35). Assim, a autora atendeu ao ônus 

probatório que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. De outra banda, 

competia à requerida provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, consoante artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não 

se desincumbiu, visto que apenas se limitou a dizer que inexistem provas 

dos alegados danos materiais. Ademais, o fato de a autora cumprir ou não 

as exigências da ré, quando do pedido administrativo não afasta o seu 

direito à reparação dos prejuízos sofridos em decorrência da falha na 

prestação do serviço. Demonstrado o dano material sofrido pela autora, 

impõe-se à ré o dever de ressarcir o valor referente aos danos 

ocasionados, em razão da queda do poste de energia elétrica na sua 

residência. Por outro lado, ausente comprovação de ofensa aos direitos 

de personalidade da autora, não há que se cogitar em indenização por 

danos morais. Indenização pelo dano extrapatrimonial afastada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71006997241 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2017). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS 

CESSANTES. ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. OSCILAÇÃO NA REDE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO ATRIBUÍVEL À PRESTADORA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, PARÁGRAFO 

6º, DA CF. PLEITO INDENIZATÓRIO AMPARADO EM LAUDO E 

ORÇAMENTO. COMARCA PEQUENA. JUNTADA DE APENAS UM LAUDO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007072317 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 20/10/2017, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017). (Grifamos). O 

defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de 

proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a 

segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do 

CDC). Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DESCARGA DE ENERGIA EM REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

TELEVISOR. DANO MATERIAL EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003188984, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 09/05/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003188984 

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

09/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/05/2012)Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Superado o ponto, há de 

se analisar quanto à extensão dos danos. De acordo com o documento de 

ID. 4675594 - Pág. 1, restaram danificados pelo evento danoso os 

seguintes objetos: 04 (quatro) Microcomputadores DELL; 01 (um) 

Notebook; 01 (um) Telefone sem fio Motorola; 01 (um) Roteador TP-Link; 02 

(duas) Lâmpadas Fluorescentes 15W; 02 (duas) Lâmpadas Fluorescentes 

40W; 01 (uma) impressora HP. Comprova-se pela documentação acostada 

a ocorrência dos danos alegados. Em sendo assim, entendo pela 

condenação da requerida na obrigação de indenizar o autor pelos 

prejuízos materiais sofridos, no montante orçado a menor, qual seja, R$ 

8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais). Por outro lado, assiste razão à 

requerida no que tange à indenização a título de danos morais, que deve 

ser afastada. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de 

personalidade do autor, refletindo meros transtornos e dissabores 

cotidianos. Não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte 

requerida, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido 

abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento 

exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da 

demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. 

DESCONTOS IRREGULARES. Danos morais. Ausência de comprovação de 

abalo moral suscetível de reparação. Inocorrência de restrição creditícia. 

Indenização pelos danos morais indevida. Sentença mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 

10180834120148260007 SP 1018083-41.2014.8.26.0007 Orgão Julgador 

17ª Câmara de Direito Privado Publicação 29/04/2015 Julgamento 28 de 

Abril de 2015 Relator Afonso Bráz Ementa). (destacamos). CONSUMIDOR. 

TELEFONIA MÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA COM VALOR DE 

MULTA PARA O CANCELAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. EMISSÃO DE 

FATURA SEM MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A parte 

autora postulou desconstituição de fatura com multa contratual devido ao 

cancelamento de suas linhas telefônicas, emissão de nova fatura com a 

isenção da multa, além de indenização por danos morais. 2. Dano moral 

não configurado, pois o descumprimento contratual não gera, de regra, 

essa espécie de prejuízo, e no caso concreto não se demonstrou ofensa 

a nenhum atributo da personalidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004418059 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/12/2013). (destacamos). 

Derradeiramente, calha registrar que, em se tratando de condenação por 

danos materiais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e o 

dos juros moratórios, em se tratando de obrigação ilíquida, a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA 

DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” (Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009). (destaque nosso) III - DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO e 

considerando o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar 

indenização por danos materiais ao autor, no importe de R$ 8.505,00 (oito 

mil quinhentos e cinco reais), verba esta que deverá ser corrigida pelo 

INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ela 

incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

da citação. Diante da sucumbência recíproca, distribuo o ônus da 

sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% 

(cinquenta por cento) para a parte ré, oportunidade em que fixo os 

honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, considerando o trabalho realizado e o tempo despendido, na 

forma do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, registrando ainda que as 

verbas de sucumbência, no que tange ao autor, ficam adstritas ao 

disposto no artigo 98, §3º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as 

custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001866-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

ZILDA MOREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 59 de 459



(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001866-44.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZILDA MOREIRA VIEIRA, DIONISIO ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS c/c 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ZILDA MOREIRA VIEIRA e DIONÍZIO 

ALVES VIEIRA em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Os autores alegam, em síntese, que 

são pais de GIOVANI MOREIRA VIEIRA, que cursava faculdade na unidade 

da Requerida, falecido na data de 13 de Março de 2016, vítima de acidente 

de trânsito. Aduzem que, após o falecimento do seu filho, a requerente 

Sra. Zilda Moreira foi até ao estabelecimento da requerida e prestou 

informações acerca do falecimento de seu filho, levando atestado de 

óbito. Contudo, relatam que, em que pese terem realizado a comunicação 

supramencionada, a requerida não se absteve de emitir boletos de 

cobrança ao filho dos requerentes. Sustentam que as aludidas cobranças 

têm data posterior ao falecimento de Giovani. Por conta de tais fatos, 

pleitearam a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a 

suspensão das cobranças enviadas à residência dos autores, o que 

restou DEFERIDO no ID. 6088442. Pedem a procedência dos pedidos para 

que a requerida seja condenada a indenizar os autores pode danos 

morais, sem prejuízo de demais verbas e honorários de sucumbência. 

Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 8727739). Contestação pela requerida no ID. 

91611592, na qual alega que as cobranças são devidas, pois contraídas 

pelo falecido quando em vida, não havendo proibição legal que obste tal 

cobrança e, de consequência, não havendo que se falar em indenização 

por danos morais, pugnando, então, pela improcedência dos pedidos. 

Impugnação à Contestação no ID. 9881555. Instadas as partes a 

manifestarem interesse na produção de provas, os autores pugnaram pelo 

julgamento do feito no estado em que encontra (ID. 20854669), ao passo 

que a requerida quedou-se inerte. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não 

demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de convicção 

até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro 

desate, impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. 

Embora não se desacredite que referidas cobranças tenham, de fato, 

causado incômodo aos genitores, tanto que tiveram de se deslocar ao 

estabelecimento da requerida a fim de notificá-la acera do óbito do filho, 

tenho, por outro lado, que referida situação não restou apta a causar 

enorme transtorno psicológico aos autores. É que, em que pese a dor dos 

genitores ao perdem o filho, não se pode descurar que o fato aqui tratado 

não acarretou publicização negativa, nem mesmo ocorreu de modo 

vexatório ou constrangedor. No proceder da requerida, portanto, não se 

vislumbra qualquer ato ilícito, mesmo porque, como patente ficou, o débito 

era lícito e contraído ainda em vida. Corroboro o entendimento retro com os 

seguintes arestos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

FALECIMENTO DA TITULAR DA LINHA. COBRANÇAS EFETIVADAS APÓS 

À COMUNICAÇÃO DO ÓBITO E SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO 

CONTRATO. DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO ESPOSO DA 

FALECIDA. INOCORRÊNCIA. MEROS TRANSTORNOS DO COTIDIANO. 

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Dano moral não 

configurado. Inocorrência de publicização negativa do fato. Meros 

transtornos que não ensejam agressão a atributo da personalidade da 

parte autora. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70077520831 RS, Relator: Eduardo Kraemer, 

Data de Julgamento: 26/06/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/06/2018). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS 

PARCELAS APÓS ÓBITO DO SEGURADO - CIÊNCIA NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - DOBRO - 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO. 1. "A aplicação do art. 42, parágrafo único, do código de 

defesa do consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas 

tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do 

serviço". 2. A continuidade dos descontos, mesmo após ter ciência do 

óbito do segurado, configura cobrança indevida, atraindo a condenação 

ao pagamento em dobro das parcelas descontadas indevidamente. 3. O 

dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da 

vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra 

(subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, 

integridade psíquica e integridade intelectual. 4. O desconto indevido das 

parcelas do empréstimo não configura dano moral.(TJ-MG - AC: 

10433150235102001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de 

Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA 

PRESTAMISTA. COBRANÇA APÓS O ÓBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA 

FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ABALO A HONRA. INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A restituição em dobro, 

prevista no Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único, 

deve ser deferida se constatada a existência de má-fé na cobrança, o 

que não se configurou no presente caso, devendo, portanto, a restituição 

ser efetivada de forma simples. 2. A cobrança das prestações de 

consórcio, após o óbito do contratante não causa abalo moral, vez 

ausentes provas de prejuízos de ordem moral, tais como, restrição ao 

crédito ou inclusão em lista de mau pagadores e cobrança indevida. 3. Em 

face do provimento deste, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida 

impositiva. 4. Inviável a majoração de honorários recursais, diante do 

provimento deste. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA 

REFORMADA.(TJ-GO - APL: 03263311320148090168, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 11/07/2019, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 11/07/2019). (Grifamos). ADMINISTRATIVO. 

DEPÓSITO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DE BENEFICIÁRIA - INDEVIDO. 

COBRANÇA PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. MEROS 

TRANSTORNOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS - 

INCABÍVEIS. 1. Inexistente o dano indenizável a partir de cobrança do INSS 

para reaver valores pagos indevidamente a beneficiário falecido. 2. A 

cobrança de valores indevidamente sacados de benefício após óbito de 

titular não impõe ao INSS pagamento de indenização por danos morais, eis 

que são acontecimentos caracterizados como meros transtornos à parte 

d e v e d o r a . ( T R F - 4  -  A C :  5 0 2 4 8 2 8 1 2 2 0 1 3 4 0 4 7 1 0 0  R S 

5024828-12.2013.404.7100, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, 

Data de Julgamento: 15/04/2015, TERCEIRA TURMA). (Grifamos). Neste 

contexto, não comprovada que a conduta da requerida teve o condão de 

romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, hábil a justificar a reparação por 

danos morais, comanda-se o indeferimento da pretensão autoral. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência dos autores, CONDENO-OS ao pagamento das 

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

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiários da AJG. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001585-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001626-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001626-55.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001625-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001625-70.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para publicação do edital em jornal local de 

grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 

(dez) dias. Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005093-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE FARIAS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI DE OLIVEIRA BRITO (REU)

ODILON AUGUSTO BRITO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005093-37.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

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

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

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

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

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

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

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

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

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

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

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

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

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

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

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

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

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

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

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

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

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

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

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

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

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

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007682-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDECIR SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZACARIAS DRODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1007682-36.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 14.740,46 

ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: ELDECIR SANTOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

Nome: ZACARIAS DRODRIGUES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme 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). SENTENÇA: ID. 21703676 

VALOR DO DÉBITO: Valor R$ R$ 14.740,46 (quatorze mil setecentos e 

quarenta reais e quarenta e seis centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). Eu, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 23 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 
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11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DE SOUZA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REU)

 

Intimação da parte autora para publicar o edital em jornal local de grande 

circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) 

dias. A comprovação do cumprimento desta decisão deverá ser juntada 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004521-23.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE GOUVEIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1004521-23.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016289-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL LINEA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE REDDIN WERKA OAB - PR42965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACILENE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Carta Precatória nº 1016289-38.2019.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

17 de dezembro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009807-74.2019.8.11.0003

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:

WELINGTON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

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

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEVERNNY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Código Processo nº. 1001027-14.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa da patrona constituída para que traga aos autos, cópia 

do histórico de contas de sua Unidade Consumidora, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001527-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WOLF TARIK SOUZA GOMES (REQUERENTE)

LOURIELE FERNANDES SANTOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELVI PERICLES SOUZA GOMES JUNIOR OAB - MT23799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 62 de 459



CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002213-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA GLOBO (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1002213-14.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 291.600,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CARLOS ALBERTO 

MENDONCA POLO PASSIVO: Nome: IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA 

Nome: EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA GLOBO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA GLOBO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECISÃO: id. 

4246563 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, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 

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.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1004701-05.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.061,99 

ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A POLO PASSIVO: Nome: AILDO 

FERREIRA DOS SANTOS 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, de conformidade com a petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para em cinco (05) dias, 

requerer a purgação da mora, se lhe aprouver, ou contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso queira para reaver o bem apreendido, o 

requerido deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida, 

efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. RESUMO DA INICIAL: ação de busca e 

apreensão referente ao veículo MARCA/MODELO: HONDA/NXR 150 BROS 

ESD MIX/FLEX, TIPO: 5, ANO:2013 COR: VERMELHA PLACA: OAQ6254 

CHASSI: 9C2KD0540DR142529 DECISÃO: id. 11052503 e 26713665 

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). Eu, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001298-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LAURIANA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

NILSON JOSE DE CARVALHO (AUTOR(A))

CLEMILSON RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

MARINETE ALVES SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALESSANDRO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ELIANE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

DAVY SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PEDRO ADVEMTO (REU)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEOSITA BARBOZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

eronildes alves gouveis (TERCEIRO INTERESSADO)

ANISIO MARTINS DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001298-28.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 

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

Nome: ALESSANDRO RODRIGUES DE AMORIM e OUTROS POLO 

PASSIVO: Nome: EUNICE PEDRO ADVEMTO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO CONFINANTE LEOSITA BARBOZA DA SILVA - CPF: 

318.010.801-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE USUCAPIÃO DO SEGUINTE IMÓVEL: UM 

LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO SOB O Nº 15, DA QUADRA Nº 

01, SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM IGUASSU 2º 

PARTE, ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM ÁREA DE 368,00 Mº, 

MEDINDO 16,00 METROS DE FRENTE IGUAL DIMENSÃO AOS FUNDOS, PO 

23,00 METROS DE AMBOS OS LADOS. Registrado no 1º Tabelionato de 

Registro de Imóveis, na Comarca de Rondonópolis, sob o número de 

Matrícula: 57.484 DECISÃO: IDS. 9063196 E 29740974 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). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006293-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEIGLISON NASCIMENTO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH NOBREGA ABREU OAB - MT0018431A (ADVOGADO(A))

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA KOGLER CIGERZA (REU)

SIMONE ALVES MARTINS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1006293-84.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.050,22 

ESPÉCIE: [Depósito, Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: JEIGLISON NASCIMENTO DE 

FREITAS POLO PASSIVO: Nome: SIMONE ALVES MARTINS 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, para LEVANTAR A QUANTIA OU COISA DEPOSITADA, ou, caso 

queira, no prazo indicado, responder a ação, 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). 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR PARA A 

RETIRADA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AOS 

CRÉDITOS. Quantia ou Coisa Depositada: R$1050,22. DECISÃO: ID. 

29556184 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005328-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES LAROCA VENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1005328-72.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 63.125,48 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: ANDREIA GOMES LAROCA VENZON POLO 

PASSIVO: Nome: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA DECISÃO: ID. 29615738 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). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DE SOUZA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUIOMAR BAUER MELO - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1004099-77.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 40.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MAGDA DE 

SOUZA PRIMO POLO PASSIVO: Nome: GUIOMAR BAUER MELO - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS DECISÃO: ID. 29507431 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). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003624-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1003624-58.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 14.799,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: IBRAHIM MOHAMED 

CHARANEK POLO PASSIVO: Nome: ELETROLUZMEN COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

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

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

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: ação de obrigação de fazer 

c/c ação de danos materiais DECISÃO: id. 25940767 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). Eu, THAYSA 

MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012639-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE COELHO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - 704.826.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1012639-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008210-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVES GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LEILA BAPTISTA LEGRAMANTI COSTA (REU)

ALEX ODAIR MORAES PRATES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008210-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao órgão listado no item “b” do Id. 25245842, 

vez que não cabe ao Judiciário, salvo em situações excepcionais, 

requisitar informações junto a repartições públicas sobre endereço e/ou 

sobre a existência de bens dos executados. No caso, não se vislumbra 

qualquer excepcionalidade a autorizar tal atuação do Juízo. No entanto, 

determino o pedido de busca do atual endereço de LEILA BAPTISTA 

LEGRAMANTI COSTA (CPF nº. 121.332.008-94) e ALEX ODAIR MORAES 

PRATES (CPF nº. 569.472.831-91) com a utilização dos sistemas Infojud e 

Bacenjud. Vindo as informações, dê-se vista a requerente para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006190-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006190-77.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido do 

credor e determino a pesquisa por meio do sistema InfoJud para obtenção 

das últimas 03 (três) declarações de Imposto de Renda da executada 

Marisa de Santana Transportes, CNPJ nº 19.956.338/0001-40, cujas 

informações positivas deverão ser mantidas na forma sigilosa junto ao 

PJE. Ainda, defiro a realização da pesquisa com utilização do sistema 

RenaJud, para localização de veículos por ventura existentes em nome da 

devedora. Vindo as informações, intime o credor para manifestação em 05 

(cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008788-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PRUDENCIO DE SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/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))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008788-33.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, prevê 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009052-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009052-50.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 
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questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014869-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1014869-95.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

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

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

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001586-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001586-73.2017.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001623-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001623-03.2017.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001579-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001579-81.2017.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA OAB - MT16755-O (ADVOGADO(A))

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEILA DE SOUZA (EXECUTADO)

SCHEILA DE SOUZA 65479203134 (EXECUTADO)

NARA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1004499-28.2017.11.0003) Vistos etc. As requeridas foram 

devidamente citadas e não ofereceram defesas, conforme consta da 

certidão do Id. 28040744. Assim, decreto as revelias, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001739-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOUZA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADNA ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT18262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001739-72.2018.11.0003) Vistos etc. Observa-se que houve 

o cumprimento voluntário da obrigação por meio dos depósitos 

formalizados pela requerida no quantum total de R$ 4.035,18 (quatro mil e 

trinta e cinco reais e dezoito centavos). Consta ainda concordância da 

parte credora em relação aos valores, motivo pelo qual determino a 

expedição de alvará para levantamento da quantia supracitada e seus 

acréscimos, na forma indicada no Id. 29022367. Satisfeita a obrigação 

com o valor supra, desnecessária a apreciação do pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o feito ser encaminhado ao departamento 

competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações 

necessárias. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003550-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERENTE)

GERALDO VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CÉSAR MUNHOZ GARCIA (REQUERIDO)

MIGUEL DELAI (REQUERIDO)

DELMO DANIEL GIACOMOLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003550-33.2019.11.0003) Vistos etc. Tendo em vista que não 

houve o recolhimento das custas processuais para processamento da 

missiva (Id. 28042390), determino a devolução da Carta Precatória com as 

homenagens de estilo, em não sendo possível a devolução, arquive com a 

baixa e anotações necessárias, comunicando ao juízo deprecante. 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001724-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001724-40.2017.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACINEIDE LISBOA (AUTOR(A))

DYEGO HENRIQUE LISBOA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA (REU)

MARCOS ANTONIO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000200-08.2017.11.0003) Vistos etc. Ao revel citado por 

edital Marcos Antônio Pereira, nomeio Curadora Especial na pessoa da 

Defensora Pública que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, 

nos termos do artigo 72, II, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003960-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSYLE BETHANIA PIRES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003960-91.2019.11.0003) Vistos etc. Para melhor elucidação 

dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino que a autora, 

traga aos autos no prazo de 15 (cinco) dias, os extratos bancários da 

conta nº 0000463566, agência 00551, Banco Brasil dos períodos de 

Jan/2015 a Abril/2019, a fim de demonstrar se houve o crédito 

disponibilizado à parte autora, bem como os débitos contratados sob o n° 

705626703 com a parte ré, nos valores de R$ 235,95 (duzentos e trinta e 

cinco reais e noventa e cinco centavos) e R$ 869,25 (oitocentos e 

sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-11.2018.8.11.0003

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:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SILVERIO POLOTTO OAB - SP27199 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO OAB - SP79023 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1002532-11.2018.11.0003) Vistos etc. 1.0 - O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. 2.0 - Expeça carta precatória à Comarca de Alto 

Araguaia/MT, com o objetivo de notificar o Cartório de Registro de Imóveis, 

o qual fará constar na matrícula n° 8.014, a existência da presente ação. 

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 23 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000846-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AYRES RAMOS OAB - RS64015 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000846-52.206.11.0003) Vistos etc. A credora noticia a 

realização de acordo e requer a sua homologação e a suspensão do 

andamento do processo até o integral cumprimento da avença (Id. 

25631975). Como cediço, o art. 922 do Código de Processo Civil dispõe: 

"Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso." Em nota à 

norma, Humberto Theodoro Júnior ensina: "Na hipótese de suspensão 

para concessão de prazo ao devedor para realizar o adimplemento da 

dívida, se tal fato ocorrer, a execução se extinguirá definitivamente. Se, 

porém, a dilação concedida pelo credor transcorrer sem que o devedor 

resgate o débito, o processo executivo simplesmente retomará o seu 

curso (art. 792, parágrafo único, com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in 

Código de Processo Civil anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, 

p. 1005)” Assim, o credor pode conceder prazo para que os devedores 

cumpram a obrigação, oportunidade na qual a execução ficará suspensa 

por prazo determinado até que os termos acordados sejam cumpridos, 

sendo certo que, no caso de descumprimento, a tramitação será 

regularmente retomada. No caso concreto, as partes supostamente 

firmaram novas condições para o pagamento do débito, mas sem que isto 

constituísse qualquer novação de sorte a substituir o título exequendo. E 

mais, a transação é categórica no sentido de que o inadimplemento de 

qualquer de suas cláusulas ensejará a retomada e prosseguimento do 

feito. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: "No 

processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do 

débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o 

adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo 

retomará seu curso normal (art. 792, CPC)." (STJ, REsp 158.302/MG, Rel. 

Min. Waldemar Zveiter.) A jurisprudência não discrepa: "DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO 

JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO 

ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. Nos termos da 

jurisprudência do STJ, no processo executivo, a convenção das partes 

quanto ao pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito, mas 

de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação (art. 792, CPC). Se no 

acordo entabulado e homologado as partes expressamente não tiveram a 

intenção de novar a dívida objeto de execução, revela-se impossível 

entender a ocorrência da hipótese de extinção do feito prevista no artigo 

794, II, CPC. A extinção do feito de execução pela homologação de acordo 

que implica remissão total da dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com 

a extinção do processo de conhecimento pela transação das partes (art. 

269, III, CPC). No primeiro, suspende-se o feito executivo até o 

cumprimento da obrigação pactuada no acordo. Já no segundo, 

extingue-se o processo de conhecimento com resolução de mérito, 

ficando o acordo apto a fundar cumprimento de sentença. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)(S): MENICONI E SILVA 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME E OUTRO(A)(S), 

ROBSON DA SILVA. Dessa forma, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 

922, do CPC, homologo o acordo entabulado entre as partes (Id. 

25631975) e suspendo o andamento do processo até 31.10.2027 e/ou até 

nova manifestação dos interessados. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004980-83.2020.8.11.0003

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:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MINELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004980-83.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000510-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AGUIAR RIBEIRO NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES OAB - MT21799/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000510-14.2017.11.0003) Vistos etc. Compulsando os autos 

em epígrafe, vislumbro que a parte ré acostou aos autos documentos 

comprobatórios acerca da decretação de sua falência (Id. 25642155 e 

ss). Pois bem, dispõe o § 2º, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº. 7.661/45, 

aplicável à espécie, que: "O juízo da falência é indivisível e competente 

para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da 

massa falida, as quais serão processadas na forma determinada nesta 

Lei". Temos que essa previsão legal deve ser interpretada de forma 

sistemática, examinando-a juntamente com os demais dispositivos do 

Decreto-Lei nº. 7.661/45, principalmente o § 3º, do citado artigo, e o § 2º, 

do artigo 24. Assim, nem sempre os autos deverão ser encaminhados ao 

juízo de falência, pois "não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior 

para as ações, não reguladas nesta Lei, em que a massa falida seja 

autora ou litisconsorte" (§ 3º do artigo 7º do Decreto-Lei 7.661/45), além 

de haver a exceção à previsão da competência para as ações de 

interesse da massa falida do § 2º do artigo 24 do mesmo diploma 

normativo, que prescreve que "não se compreendem nas disposições 

desse artigo, e terão prosseguimento com o síndico, as ações e 

execuções que, antes da falência, hajam iniciado". Portanto, a 

competência do juízo falimentar deverá ser excluída nas hipóteses legais 

citadas, sendo certo que, no presente caso, há impedimento para a 

atração da competência pelo juízo universal, vez que a presente ação em 

que contendem foi ajuizada em 27/01/2017 e a falência somente foi 

decretada após referida data, ou seja, 14/10/2019. Assim é competente o 

juízo originário da ação interposta antes da decretação da falência para o 

seu processamento e julgamento. Nesse sentido, colaciona-se os 

seguintes arestos: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA 

AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA - AÇÕES NÃO 

SUJEITAS À VIS ATTRACTIVA - DECRETO-LEI N.º 7.661/45, ART. 24, § 2º 

. A regra de unicidade e indivisibilidade do juízo falimentar comporta 

exceções, dentre elas a inserta pelo legislador no art. 7º, § 3º e art. 24, § 

2º, do Decreto-Lei n.º 7.661/45. “Tendo sido proposta ação anteriormente 

à falência, não se aplica a 'vis atractiva' do juízo falimentar." (TJMG - CC 

000.228.348-9/00 - 1ª C. Cível. - Relator: Desembargador Orlando 

Carvalho) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO ANTES DA FALÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO 

PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRECEDENTES 

DO STJ E DO TJMG. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. O Superior 

Tribunal de Justiça vem decidindo pela inaplicabilidade do princípio da 

indivisibilidade do Juízo Falimentar, contemplado no art. 7º, parágrafo 2º, 

da Lei de Falência, visto que o referido princípio diz respeito 

exclusivamente às ações ajuizadas em face da massa falida, isto é, 

depois de decretada a falência. (Precedentes CC. N. 1.445, CC n. 6.304 e 

CC n.26.323)." (TJMG - CC 1.0000.00.309175-8/000, 5ª C. Cível - Relatora:. 

Desembargadora Maria Elza) . Vale ressaltar, ainda, que conforme se 

observa do texto da lei, toda e qualquer ação que envolva interesse da 

massa falida e que não esteja incluída nas exceções deverão ser 

suspensas, estando, neste caso incluída a que ora se apresenta. Sobre o 

tema, valiosa é a lição de José da Silva Pacheco, em sua obra Processo 

de falência e concordata: "Assim, todo processo existente, seja qual for o 

procedimento de que se reveste ou a ação que lhe tiver dado causa, se 

envolver qualquer interesse da massa falida, fica suspenso até que a 

massa integre a relação processual. Nesse mesmo sentido é o escólio do 

doutrinador Dylson Dória: "A regra legal em exame é uma decorrência da 

natureza coletiva do processo falimentar. Devendo todos os credores do 

devedor comum ser satisfeitos na falência, com base no princípio da "par 

conticio creditorum", não seria compreensível que se processassem, 

simultaneamente, a falência e as ações individuais contra o falido. 

Substituem-se, pois as ações individuais pela coletiva." (Dylson Doria, 

"Curso de Direito Comercial", 8ª ed, vII, p.235) Dessa forma, suspendo a 

presente demanda em face da decretação da falência da devedora, nos 

termos do artigo 24, caput, do Decreto-Lei nº 7.661/45. Promova Sra. 

Gestora as devidas retificações constando como “massa falida de PVC 

Brazil Indústria de Tubos e Conexões S/A” e proceda a intimação do 

administrador Judicial nomeado na pessoa da Dr. Leônidas Gil Benetelo de 

Almeida OAB/PR 54.809, no endereço declinado no Id. 25641619, 

conforme determinação legal. Intima. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEYA SOUZA DA CRUZ OAB - MT8398/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001345-31.2019.11.0003) Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 22986237. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001907-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUEL FERREIRA DE MATOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001907-40.2019.11.0003) Vistos etc. O requerente informa ter 

a profissão de empresário e pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita, 

alegando não ter condições de pagar as custas e despesas processuais, 

sem prejuízo do seu sustento. Entretanto, não traz aos autos documento 

que comprove a alegada hipossuficiência. Assim, intime-o para comprovar 

que preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última 

declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Por 

fim, intime o requerente no mesmo prazo alhures, a fim de indicar o CEP de 

sua residência, nos termos do artigo 319, II, do CPC, bem como nos termos 

da Resolução nº. 021/2011/TP, do e. TJMT Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005004-14.2020.8.11.0003

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:

AMILTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10005004-14.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 
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23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005037-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO MARQUES DE JESUS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1005037-04.2020.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do veículo "01): SR/RANDON SRCA, ANO 

DE FABRICAÇÃO 2007, MODELO 2007, COR BRANCA, PLACAS 

BDR-0480, CHASSI 9ADG071277M253630, RENAVAM: 92.974409-8; 02): 

SR/RANDON SRCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, MODELO 2007, COR 

BRANCA, PLACAS BDR-0580, CHASSI 9ADG071277M253631, RENAVAM: 

92.974419-5, e de citação da parte devedora para contestar o pedido no 

prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . 

Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. Consigne no mandado, 

que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor 

fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da decisão liminar constante 

no Id. 30535334. Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante com 

as nossas homenagens. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005062-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005062-17.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente na pessoa do patrono constituído, para emendar a inicial 

juntando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Cópia indicando o 

número do contrato referente ao financiamento, onde houve a 

renegociação no importe de R$ 2.935,36 (dois mil novecentos e trinta e 

cinco reais e trinta e seis centavos); b) Cópia indicando o número do 

contrato, referente ao segundo financiamento com entrada no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) mais 06 (seis) parcelas de 515,77 (quinhentos e 

quinze reais e setenta e sete centavos); c) Documento comprovando a 

nova renegociação que gerou o pagamento de 08 (oito) parcelas no 

importe de 601,40 (seiscentos e um reais e quarenta centavos). Após, 

conclusos. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004998-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY BASTOS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004998-07.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

autora na pessoa da patrona constituída para emendar a inicial, juntando 

aos autos, holerite dos últimos 03 meses, bem como cópia legível do 

documento constante no Id. 30506972, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005074-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA OAB - SP264825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRUNHOLI EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1005074-31.2020.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão de 01 (um) SEMI -REBOQUE SR/RANDON 

CARGA SECA 3E (C/PNEUS) , Cor: Branca, Ano fab./mod. : 2009/2010, 

Chassi: 9ADG07129AM296061, Placa: ARV-5543, UF: SP, Renavam: 

170745317, e de citação da parte devedora para contestar o pedido no 

prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . 

Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. Consigne no mandado, 

que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor 

fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da inicial (Id. 30561733). 

Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante com as nossas 

homenagens. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005041-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILARIO HUPPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005041-412020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005601-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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.Processo nº 1005601-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. Conforme as 

informações obtidas pelo Sistema PJE, a Ação de Recuperação Judicial foi 

distribuída em 24.02.2017 e o presente feito em 14.08.2017, sendo certo 

que eventualmente o débito aqui perseguido está inserido no processo de 

recuperação. Assim, intime ambas as partes para tragam o plano de 

recuperação judicial no feito sob o nº 1001211-72.2018.8.11.0003, 

juntando a respectiva decisão homologatória e a parte do plano que 

compõe o débito e a forma de seu parcelamento, se houver, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis – MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005146-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MORAES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1005146-86.2018.11.0003) Ação Declaratória de Inexistência 

de Contrato c/c Danos Morais Requerente: Fernanda Moraes da Cunha 

Requerida: Claro S/A Vistos etc. FERNANDA MORAES DA CUNHA 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS contra CLARO S/A, 

também qualificada no processo. A autora aduz que está cadastrada nos 

órgãos de proteção ao crédito por solicitação da requerida. Alega que 

nunca realizou nenhum negócio com a demandada, no que tange a 

telefonia. Afirma que o contrato de n° 00000000000102182177, no valor 

de R$ 335,79 (trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), 

com vencimento em 14.03.2017, deu origem à negativação, é nulo de pleno 

direito, vez que não possui lastro. Diz ter sofrido abalo no crédito e visa 

obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. 

Juntou documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Id. 

19325826). 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. 

20605387). Instados a especificar provas que pretendiam produzir, as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 26220052 e 

26224832). 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. 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 pela demandada (Id. 14040044), em razão de dívidas oriundas 

dos contratos sob o nº 00000000000102182177, no valor de R$ 335,79 

(trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), com 

vencimento em 14.03.2017, 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 a cobrança feita pela demandada, que motivou a 

negativação do nome da autora, é indevida, 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 a demandada, tenho que 

deve responder civilmente pelos riscos dos negócios e por ser negligente. 

A despeito da tese defensiva da requerida, entendo que ao cobrar a 

dívida que não pertence a autora e sim a um terceiro não identificado, age 

com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela vossa 

negligência. No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é exclusiva 

da ré, visto que não há na espécie situação que exima a requerida da 

responsabilidade dos prejuízos suportados pela autora, pois a demandada 

é a responsável pela negativação do contrato supracitado. 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 da existência 

do contrato que originou a negativação. Ora, para evitar situações 
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análogas, devem as sociedades empresárias como a demandada, agir 

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 da 

requerida. 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] 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, a demandada 

não comprovou os fatos alegados na contestação, não passando do 

campo da argumentação, vez que não trouxe nenhum documento 

comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a 

origem do contrato. 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 da ofensora. 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. 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 está 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 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. Declaro inexistente o débito do 

contrato sob o nº 00000000000102182177, no valor de R$ 335,79 

(trezentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos), com 

vencimento em 14.03.2017. 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, 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 ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes a favor do patrono da autora, 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, 23 de março 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.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013221-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFAUNA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1013221-80.2019.11.0003) Ação de Busca e Apreensão Autor: 

Banco Bradesco S/A Ré: Transfauna e Logística e Transporte Eireli Vistos 

etc BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO de BUSCA E APREENSÃO em face de 

TRANSFAUNA E LOGÍSTICA E TRANSPORTE EIRELI, também qualificado 

no processo. A parte ré não fora citada, conforme demonstrados no Id. 

27621587 e o credor 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. Determino a baixa pelo Sistema RENAJUD do veículo placa 

QCD8092. Custas pelo requerente. 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, 23 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000915-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))
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PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000915-50.2017.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Gmac S/A Requerido: Maura Oliveira de Azevedo 

Vistos etc. BANCO GMAC S/A, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de MAURA 

OLIVEIRA DE AZEVEDO, também qualificada no processo. No curso do 

processo as partes entabularam acordo e requerem sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Id. 22653189). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex Positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas processuais já 

recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. Proceda a baixa 

da restrição existente nos autos, junto ao Sistema Renajud (placa 

QBK6562). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 23 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000345-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL DE LIMA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1000345-30.2018.11.0003) Ação de Liquidação de Sentença 

Exequente: Oziel de Lima Santana Executado: Ympactus Comercial S.A 

Vistos etc. OZIEL DE LIMA SANTANA, 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 03 (três) ADcentral Family e 01 (um) ADcentral da empresa 

executada, sendo no valor total de R$ 9.827,82 (nove mil, oitocentos e 

vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), perfazem o quantum 

atualizado de R$ 21.842,94 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois 

reais e noventa e quatro). 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. 24652864). 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 junho/2013, mediante os 

pagamentos dos boletos nos valores de R$ 722,07 (setecentos e vinte e 

dois reais e sete centavos) e 03 x R$ 3.035,25 (três mil e trinta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos), respectivamente (Id. 11427533). A 

condição para a comprovação do prejuízo alegado é a demonstração do 

efetivo pagamento do boleto para adesão a Rede Telexfree, o qual o fez 

satisfatoriamente. Assim, ante a veracidade dos dados constantes nos 

extratos colacionados nos autos, o exequente faz jus ao reembolso do 

montante que efetivamente comprovou ter investido na rede telexfree no 

importe total de R$ 9.827,82 (nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e 

oitenta e dois centavos). Ex positis, julgo procedente o pedido de 

liquidação de título judicial para declarar que Oziel de Lima Santana 

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$ 9.827,82 (nove 

mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 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 para as providências cabíveis com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 23 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002503-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN LORRANE RIBEIRO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR DO CARMO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))
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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 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009385-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BENITES MACHUCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004984-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. A. F. (AUTOR)

GABRIEL AMANCIO FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELA AMANCIO OAB - 000.570.571-17 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004984-23.2020.8.11.0003. 

AUTOR: GABRIEL AMANCIO FRAGA, N. V. A. F. REPRESENTANTE: MARIA 

ANGELA AMANCIO REU: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES 

PIRES Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo o feito com cópia do 

requerimento administrativo, a fim de comprovar o interesse de agir, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004451-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRA STEFANIE TEIXEIRA BOSQUE FERREIRA DUTRA DO AMARAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004451-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERLEI CABRAL MACHADO REQUERIDO: AYRA STEFANIE 

TEIXEIRA BOSQUE FERREIRA DUTRA DO AMARAL Vistos e examinados. 

Intimem-se as partes para que procedam a juntada de minuta de acordo 

assinada pela parte requerida ou procuração com poderes para transigir 

outorgada em favor de Guilherme Augusto Brescovici Milagres, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não homologação. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001839-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. SANTANA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME 

(REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001839-95.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REU: L. H. 

SANTANA TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME 

Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte 

requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, 

inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a simples 

afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, determino a citação de L. H. SANTANA 

TRANSPORTES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME - ME por edital, com 

a observância de todas as disposições do artigo 257 do CPC. Não 

havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia da parte 

requerida e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. 

Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003362-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 DESPACHO Processo: 1003362-74.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGMAR SOUZA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Recebo a emenda 

à reconvenção, que terá como valor a quantia de R$2.043,00 indicada pelo 

reconvinte. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

autora para que, no prazo legal, traga aos autos o documento que 

comprove a inscrição do seu nome no SPC, haja vista que aquele juntado 

em Id. 13067936 trata-se apenas da comunicação do pedido da 

negativação, não sendo hábil para comprovar que o nome da requerente, 

de fato, foi negativado. Decorrido o prazo, com ou sem a juntada, tornem 

conclusos na pasta MINUTAR SENTENÇA. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007329-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT (AUTOR(A))

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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007329-30.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PAOLA MARCHIORI DE OLIVEIRA SCHMIDT RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 
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Intime-se a parte autora para que, querendo, manifeste-se sobre o 

aditamento à reconvenção, no prazo legal. Após, conclusos na pasta 

minutar sentença. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004529-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELY DA SILVA PAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004529-58.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELY DA SILVA PAES REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

e examinados. A parte autora procedeu à distribuição da petição inicial e 

respectivos documentos em arquivo único, em dissonância ao disposto na 

Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. São de exclusiva responsabilidade 

dos usuários externos do Sistema PJe: (...) IX – a correta descrição, a 

indexação e a ordenação das peças processuais e dos documentos 

transmitidos (...) Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que apresente novamente a inicial e 

os respectivos documentos, devidamente individualizados e discriminados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a sua 

juntada, proceda-se a exclusão do documento juntado no Id. 30112938. 

Após, conclusos para pasta de despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004378-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DIAS (REU)

ANTONIO TIAGO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004378-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA REU: ANTONIO TIAGO 

DOS SANTOS, CRISTIANE PEREIRA DIAS Vistos e examinados. A parte 

autora não procedeu à juntada de petição inicial e respectivos documentos 

na distribuição eletrônica. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

proceda à juntada da inicial e os respectivos documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Transcorrido o prazo in albis, proceda-se o cancelamento 

da distribuição. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004255-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARQUES NOVAES (REQUERENTE)

GENECY GARABINI DOS SANTOS NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Rosseti (REQUERIDO)

Neide Costa Santos Rosseti (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004255-94.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JURACY MARQUES NOVAES, GENECY GARABINI DOS 

SANTOS NOVAES REQUERIDO: CARLOS ROSSETI, NEIDE COSTA 

SANTOS ROSSETI Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004720-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIO NUNES TEIXERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOAQUIM DE PAULA (REQUERIDO)

CANDIDA VICENTE DA SILVEIRA CAMILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004720-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OTILIO NUNES TEIXERA REQUERIDO: PEDRO JOAQUIM DE 

PAULA, CANDIDA VICENTE DA SILVEIRA CAMILO Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora, bem como oficie-se o Juízo Deprecante para que 

proceda a juntada dos documentos indispensáveis ao seu cumprimento 

(petição inicial completa e despacho), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de devolução independentemente de cumprimento. Transcorrido o 

prazo in albis, devolvam-se. Com a sua juntada, cumpra-se na forma 

deprecada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004730-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA KULEVICZ (REQUERIDO)

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004730-50.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SANTOS REQUERIDO: RENATA 

CRISTINA KULEVICZ, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004316-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUSLEY MATOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004316-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERLEI CABRAL MACHADO REQUERIDO: GIUSLEY MATOS 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que junte 

extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, declaração de imposto de 

renda referente aos últimos 03 (três) exercícios, bem como outros 

documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência 

financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pleito de assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004552-04.2020.8.11.0003

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:

JANUARIO DIAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004552-04.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA 

REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL EXECUTADO: JANUARIO 

DIAS PEREIRA Vistos e examinados. I – Das custas Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da execução de título extrajudicial A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003576-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA NERIS ARAUJO LEMOS (EXEQUENTE)

THIAGO LUIS SPERANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES TUNES (EXECUTADO)

BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003576-94.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THIAGO LUIS SPERANCA, VALERIA NERIS ARAUJO LEMOS 

EXECUTADO: BENHUR AUGUSTO GOMES MONTEIRO FARIA, SILVANA 

MARIA DA COSTA MARQUES TUNES Vistos e examinados. A petição 

inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004854-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAITUBA AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004854-33.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ITAITUBA AUTO POSTO LTDA REU: INOVA LOGISTICA 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para que proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. 

Após, independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005005-96.2020.8.11.0003

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:

LUCILENE MARIANO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005005-96.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LUCILENE MARIANO 

SOARES Vistos e examinados. A parte autora não observou a ordenação 

das peças processuais na distribuição dos autos, em dissonância ao 

disposto na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. São de exclusiva 

responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) IX – a correta 

descrição, a indexação e a ordenação das peças processuais e dos 

documentos transmitidos (...) Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 
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exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. (...) § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que apresente novamente a inicial e 

os respectivos documentos, devidamente organizados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a sua juntada, proceda-se 

a exclusão dos documentos juntados anteriormente a esta decisão. Após, 

conclusos para pasta de despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004982-53.2020.8.11.0003

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:

JOSE MESSIAS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004982-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE MESSIAS DOS 

SANTOS SILVA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-295 RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA 

FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO

Processo Número: 1004171-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS LONDRINA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004171-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: COPRALON COMERCIAL DE PROD ALIMENTICIOS 

LONDRINA LTDA REQUERIDO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos e 

examinados. Associe-se o incidente ao processo recuperacional a que se 

refere. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, no prazo de 05 dias. Em seguida, colha-se a manifestação 

do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008975-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE SOUZA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008975-41.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA 

EXECUTADO: GUILHERMINA VALERIA MARQUES FERREIRA INACIO DE 

SOUZA Vistos e examinados. Devolvo os autos à serventia para que 

retornem conclusos na pasta Minutar Pedido de Penhora de Ativos, haja 

vista o teor da petição a ser apreciada. Registro que a conclusão dos 

autos nas pastas corretas é medida necessária, para o correto 

lançamento do código do despacho proferido no sistema Pje. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004685-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE REZENDE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004685-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KARINE REZENDE NUNES REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005050-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JALDECI DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DIONISIO BERNARTT OAB - PR11363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005050-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JALDECI DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 
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intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016255-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016255-63.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON DIAS VIEIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Tendo em vista que a parte ré já contestou a ação, INTIME-SE 

a parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça 

(art. 98, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005073-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005073-46.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): J. F. D. S. B. REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. 

Intime-se a parte autora para que indique qual a lesão sofrida, bem como 

proceda a retificação do valor da causa, observando o limite máximo da 

tabela (100%) para a lesão indicada na inicial subtraindo-se aquele já 

recebido administrativamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004979-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA SIQUEIRA ALVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004979-98.2020.8.11.0003. 

EMBARGANTE: VANDA SIQUEIRA ALVES EMBARGADO: CARLOS 

ALBERTO ALVES JUNIOR Vistos e examinados. A parte autora não 

observou a ordenação das peças processuais na distribuição dos autos, 

em dissonância ao disposto na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 25. 

São de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: 

(...) IX – a correta descrição, a indexação e a ordenação das peças 

processuais e dos documentos transmitidos (...) Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. (...) § 5º Quando a forma de 

apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação 

jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o 

magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos 

anteriormente juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

apresente novamente a inicial e os respectivos documentos, devidamente 

organizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos documentos juntados 

anteriormente a esta decisão. Após, conclusos para pasta de despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016558-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE O. J. GONCALVES - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016558-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ REU: C. M. DE O. J. 

GONCALVES - ME Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo o feito com 

cópia da negativa administrativa quanto à exibição do documento, sob 

pena de restar configurada a falta de interesse de agir. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007367-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOCRATES DUCCI COBIANCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

SUELY MARIA MANHANI DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001863-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERNANDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NIVIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIVA CORREA DA SILVA INDIANO (AUTOR(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

A. L. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMI TEREZINHA PINO OAB - 988.222.761-91 (REPRESENTANTE)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA PARA, EM ATENDIMENTO 

À COTA MINISTERIAL DO MOVIMENTO ANTERIOR, APRESENTAR CONTA 
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POUPANÇA EM NOME DOS MENORES E OS RESPECTIVOS VALORES DE 

SUAS COTA PARTES PARA LIBERAÇÃO DE VALORES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NICOLAU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

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

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NICOLAU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004902-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CASSIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004902-89.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EVA CASSIANO DE SOUSA REU: BANCO PAN Vistos e 

examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2020, 

ÀS 09:30 HORAS. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004812-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS JOSE DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004812-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROGERIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA REU: DOMINGOS JOSE 

DE QUEIROZ Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2020, ÀS 10:00 HORAS. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009745-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009745-05.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSON ESTEVAO REY MOLINA RÉU: VIA VAREJO S/A Vistos 

e examinados. Em atenção aos Princípios do Contraditório e Lealdade 

Processual, intime-se a parte ré para, querendo, se manifestar quanto à 

petição e documentos de id 14083842, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004756-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEREIRA CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004756-48.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): BENEDITA PEREIRA CABRAL REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

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

dia 20 de maio de 2020, às 10:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732561 Nr: 12754-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PAIVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC BRASIL - SERVICO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOSA 

- OAB:14573, SILVIO LUIS SILVA DE MOURA LEITE - OAB:8.956

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 12754-31.2013.811.0003, Protocolo 

732561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004892-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CASSIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004892-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EVA CASSIANO DE SOUSA REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 09:00 horas. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. II – Da tutela 

Em se tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se 

apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para a 

concessão da tutela de urgência é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo que não há verossimilhança nas 

alegações da parte autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, o indeferimento da 

antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. 

PLAUSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida 

poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas 

provas aos autos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005080-38.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL GONCALVES DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por MANOEL GONÇALVES DA SILVA em face 

de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT (ENERGISA 

MT), alegando ser titular da UC nº 6/2553428-0, por meio da qual se 

insurge quanto à cobrança de valores atinentes à suposta recuperação 

de consumo após procedimento de inspeção técnica, assim como 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em razão 

do exposto, requer a concessão da liminar, a fim de que a ré suspenda a 

cobrança, bem como seja determinado que se abstenha de proceder ao 

corte de energia e retire a restrição do seu nome perante órgãos de 

proteção ao crédito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela 

de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram 

anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem à 

suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 30564305, 

30564306 e 30564308), mais precisamente de outubro/2017 a abril/2018, 

os quais não autorizam a suspensão do fornecimento de energia. Nesse 

sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – 

DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO 

CARREADOS NESTE AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 
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jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o perigo de dano 

é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido realizada, 

aliada à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, fatalmente lhe provocará prejuízos, tendo em vista a importância e 

imprescindibilidade do serviço. De outro norte, a concessão liminar da 

tutela não tem o condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, 

comprovada a legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as 

demais medidas cabíveis. Registre-se, porque relevante, que o caso não 

se subsume ao entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, 

porquanto consta na carta enviada ao consumidor que a cobrança se 

refere ao período de 10/2017 a 04/2018, ultrapassando, assim, os 90 dias 

que autorizam o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica 

por débito atinente à recuperação de consumo, quando aliado ao 

preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda a cobrança 

do débito discutido nos autos (id 30564305, 30564306 e 30564308), no 

valor total de R$ 5.637,12, abstendo-se de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente (6/2553428-0) e, 

caso já tenha interrompido, restabeleça no prazo máximo de 02 horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, 

DETERMINO que a concessionária se abstenha de negativar o nome da 

parte autora (em razão destes débitos), sob pena de multa diária também 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Já tendo ocorrido a negativação, 

OFICIEM-SE aos cadastros de proteção ao crédito para que procedam à 

exclusão do apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser 

observado, repita-se, o débito adrede mencionados. Nos termos do artigo 

334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 21 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 10:30 HORAS. Advirto que as partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem 

como proceda-se à intimação da parte autora. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Concedo à parte autora os benefícios 

da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, em 

regime de plantão judiciário, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005049-86.2018.8.11.0003

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:

JACKSON PRADA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando que o bem alienado fiduciariamente 

não foi encontrado, DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º 

da Lei nº 13.043/2014. Determino a alteração da autuação do feito, que 

prosseguirá na forma do artigo 824 e seguintes do CPC (execução por 

quantia certa). Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por 

cento, a serem pagos pelo executado (art. 827). Consigno que, no caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, §1º). O executado 

deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (art. 829). Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Tendo sido indicados bens pelo 

exequente, a penhora deverá recair sobre os mesmos. Se o oficial de 

justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004787-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE HESPANHOL CAVALCANTE ECCO - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004787-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA DE LOURDES QUEIROZ REU: SOLANGE HESPANHOL 

CAVALCANTE ECCO - ME Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para 

processar e julgar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao substituto legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004332-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BATISTA ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DA SILVA ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

KAROLINI BATISTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA ALMEIDA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004332-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KAROLINI BATISTA ALMEIDA, JOSE DA SILVA ALMEIDA 

JUNIOR, SERGIO BATISTA ALMEIDA ESPÓLIO: JOSE DA SILVA ALMEIDA 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

ação de jurisdição voluntária. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CABRAL MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002526-33.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIEGO CABRAL MARTINS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por DIEGO CABRAL MARTINS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, por meio da qual afirma ser 

titular da UC nº. 6/2176288-5, tendo sido surpreendido com a cobrança de 

duas faturas atinentes à suposta recuperação de consumo, as quais, 

somadas, perfazem o valor de R$ 10.284,60, bem como com a 

consequente inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 
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crédito. Em sede de tutela de urgência, requer seja determinada a 

exclusão da negativação e, ainda, a proibição de suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. Com a inicial foram apresentados 

documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada, haja vista que foram 

anexados documentos que indicam que os valores cobrados se referem à 

suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 29360990 

e 29362591), não autorizando, portanto, a suspensão do fornecimento de 

energia e nem mesmo a inclusão do nome do titular junto aos órgãos de 

proteção ao crédito (id 29362592). Nesse sentido é o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO 

ABRUPTO NA COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE 

IRREGULARIDADES NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE 

JUSTIFICARAM O INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE 

AGRAVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE 

DA ÁGUA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA 

RESTABELECIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A 

jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é vedada a 

suspensão no fornecimento de serviços de energia e água em razão de 

débitos pretéritos. O corte pressupõe o inadimplemento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.” (AgRg no AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 

04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por sua vez, o perigo de dano 

é ínsito e, caso não seja deferida a liminar, a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica ou a sua manutenção, caso já tenha sido realizada, 

aliada à negativação do nome do autor, fatalmente lhe provocará 

prejuízos, tendo em vista a importância e imprescindibilidade do serviço, 

além dos indiscutíveis efeitos econômicos decorrentes da limitação ao 

crédito. De outro norte, a concessão liminar da tutela não tem o condão de 

causar prejuízos à concessionária, visto que, comprovada a legalidade do 

débito, poderá ser retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis. 

Registre-se, porque relevante, que o caso não se subsume ao 

entendimento fixado pelo STJ no RESp 1412433, porquanto consta nas 

cópias das faturas que as cobranças se referem a período que ultrapassa 

os 90 dias que autorizam o corte administrativo do fornecimento de 

energia elétrica por débito atinente à recuperação de consumo, quando 

aliado ao preenchimento de outros requisitos. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda 

a cobrança dos débitos discutidos nos autos, conforme faturas de id 

29360990 e 29362591, abstendo-se de interromper o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente (6/2176288-5) 

pelos débitos aqui discutidos, e, caso já tenha interrompido, restabeleça 

no prazo máximo de 02 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Igualmente, DETERMINO sejam oficiados aos 

cadastros de proteção ao crédito para que procedam à exclusão do 

apontamento decorrente do débito descrito na inicial, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Além disso, DETERMINO que a concessionária se abstenha de efetuar 

nova negativação do nome da parte autora (em razão destes débitos), sob 

pena de multa diária também no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2020, ÀS 08:00 HORAS. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002594-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002594-22.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE REU: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos e examinados. Não é o caso de julgamento do 

feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo ao 

saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Com fulcro no artigo 357, IV, do CPC, fixo como ponto controvertido 

da lide a contratação do cartão de crédito e a inadimplência do autor. 

Defiro a produção de prova pericial, tendo em vista que não é possível 

comprovar os fatos narrados na inicial sem a produção de prova técnica 

por profissional habilitado. Nomeio para a realização da perícia Luiz 

Antônio Silvio Pereira que deverá cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe é cometido, independente de termo de compromisso. Com a vinda 

da proposta, intimem-se a parte requerida para pagar os honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 3º, CPC. Fixo, desde já, 

o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá 

observar os requisitos do artigo 473 do CPC. Nos termos do §1º do citado 

dispositivo legal, as partes terão o prazo de 15 (quinze) dias para, 

querendo, se manifestarem na forma dos incisos I, II e III. Outrossim, 

intimem-se, as partes, por meio do procurador constituído, para indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 465, §1º, do CPC). Fica consignado que o profissional deverá 

apresentar o laudo em 30 (trinta) dias, após o inicio do trabalho. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002594-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002594-22.2016.8.11.0003 AUTOR: LUIZ FERNANDO 

SILVA ANDRADE Advogado do(a) AUTOR: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- MT19177/O RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) RÉU: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A DECISÃO Vistos em 

Correição Ordinária Anual, instalada pela Portaria 01/2017 - GAB, Diante 

do advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos 

artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para 

que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e 

de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, 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. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 
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interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011305-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MS FOMENTO MERCANTIL EIRELI (EXEQUENTE)

MARCIO STENIO SILVEIRA LEMOS (EXEQUENTE)

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:

I. F. DE SOUZA FREITAS - ME (EXECUTADO)

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (EXECUTADO)

FRANCYNE RABAIOLI FREITAS (EXECUTADO)

F. R. FREITAS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011305-45.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MS FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MARCIO STENIO SILVEIRA 

LEMOS EXECUTADO: I. F. DE SOUZA FREITAS - ME, F. R. FREITAS & CIA 

LTDA - EPP, IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS, FRANCYNE RABAIOLI 

FREITAS Vistos e examinados. Defiro o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil o bloqueio até a quantia indicada, via sistema BACENJUD, 

na seguinte forma: I.F. DE SOUZA FREITAS – ME CNPJ: 19.874.397/0001 

-79 R$ 69.089,90 F.R. FREITAS E CIA LTDA – ME CNPJ: 

22.058.790/0001-07 R$ 69.089,90 IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS 

CPF: 007.486.121-22 R$ 69.089,90 FRANCYNE RABAIOLI FREITAS CPF: 

940.170.771-53 R$ 69.089,90 Efetivado o bloqueio, proceda-se à 

transferência dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 

515 da CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a 

ordem de bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal 

finalidade. Após, intime-se a parte executada da referida constrição para 

fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007705-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA ABDO OAB - MT20817-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MEDEIROS GUEDES CABRAL OLIVEIRA OAB - AC3337 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007705-16.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JULIANA PAEZ DOS SANTOS AZEVEDO REQUERIDO: E. A. 

DOS SANTOS IMP. & EXP. - ME Vistos e examinados. Não é o caso de 

julgamento do feito no estado em que se encontra, motivo pelo qual passo 

ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte requerida. II – Das provas Com fulcro no artigo 

357, IV, do CPC, fixo como ponto controvertido da lide a existência de 

relacionamento jurídico entre as partes. Defiro a produção de prova 

pericial, tendo em vista que não é possível comprovar os fatos narrados 

na inicial sem a produção de prova técnica por profissional habilitado. 

Nomeio para a realização da perícia Luiz Antônio Silvio Pereira que deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de 

termo de compromisso. Face o deferimento do benefício da justiça gratuita 

ao autor, intime-se o perito judicial para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, se aceita realizar a perícia para receber honorários no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos ao final da ação pelo Estado. 

Outrossim, intimem-se, as partes, por meio do procurador constituído, para 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC). Fica consignado que o profissional 

deverá apresentar o laudo em 30 (trinta) dias, após o início do trabalho. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004956-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB - MT27603/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004956-55.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES REU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos e examinados. I – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de maio de 2020, às 08:30 horas. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. II – Da tutela 

Em se tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário se 

apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para a 

concessão da tutela de urgência é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 
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processo. No caso dos autos, entendo que não há verossimilhança nas 

alegações da parte autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, o indeferimento da 

antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. 

PLAUSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida 

poderá ser revista em qualquer momento processual, caso aportem novas 

provas aos autos. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004976-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BALLAROTTI LAURINDO (REQUERENTE)

MARIA JANICE LOGRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

ANA PAULA SILVA BEER (REQUERENTE)

IRACEMA DINARDI PEIXOTO (REQUERENTE)

CARMEN CLARICE SCHNEIDER (REQUERENTE)

CLARA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO (REQUERENTE)

GRAZIELA MARA DINARDI PEIXOTO (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

GABRIELA BALLAROTTI LAURINDO MARTELLI (REQUERENTE)

DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

GENELIZA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO (REQUERENTE)

KEMPER CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO (REQUERENTE)

JAEDER CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

ELIANA DE PAULA FREITAS RAPOSO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

RENATO DEL CISTIA (REQUERENTE)

TANIA DORIGON CANTUARIO (REQUERENTE)

ANIBAL MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO KROMBERG (REQUERENTE)

HELENA MARIA CORREA GONZALES (REQUERENTE)

DEOLINDA FELICIDADE VALENTE MUNIZ (REQUERENTE)

JAIR SARTORI GONZALES (REQUERENTE)

ERNANDO CABRAL MACHADO (REQUERENTE)

PEDRO JACYR BONGIOLO (REQUERENTE)

MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO (REQUERENTE)

ROBERTO NAVES RESENDE (REQUERENTE)

JUAREZ ORSOLIN (REQUERENTE)

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004976-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA SILVA BEER, IRACEMA DINARDI PEIXOTO, 

ELENICE BALLAROTTI LAURINDO, MARIA JANICE LOGRADO DE SOUZA, 

JERUSA CRISTHYNA DINARDI PEIXOTO, GRAZIELA MARA DINARDI 

PEIXOTO, CARMEN CLARICE SCHNEIDER, CLARA ARAUJO ALVES, 

DOUGLAS MAYO MIRANDA CHAVES DE SOUZA, GENELIZA MOREIRA DE 

CARVALHO, JULIO CESAR DE OLIVEIRA SILVA, GABRIELA BALLAROTTI 

LAURINDO MARTELLI, KEMPER CARLOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO 

HOMEM DE CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO, RENATO 

DEL CISTIA, TANIA DORIGON CANTUARIO, JAEDER CARLOS PEREIRA 

JUNIOR, ELIANA DE PAULA FREITAS RAPOSO DE MEDEIROS, HELENA 

MARIA CORREA GONZALES, DEOLINDA FELICIDADE VALENTE MUNIZ, 

ANIBAL MANOEL LAURINDO, ROSIMEIRE ALVES DE MACEDO 

KROMBERG, JAIR SARTORI GONZALES, MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES 

JERONIMO, ERNANDO CABRAL MACHADO, PEDRO JACYR BONGIOLO, 

JUAREZ ORSOLIN, OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, ROBERTO NAVES 

RESENDE REQUERIDO: ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS Vistos e 

examinados. ANA PAULA DA SILVA BEER E OUTROS ASSOCIADOS DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS 

ingressaram com a presente Ação de Tutela Antecipada Antecedente com 

Pedido Liminar em desfavor de ROTARY CLUBE DE RONDONÓPOLIS e dos 

terceiros interessados DISTRITO 4440 DE ROTARY INTERNATIONAL e 

GOVERNADOR DO DISTRITO 4440 - WASHINGTON CALADO BARBOSA. 

Na petição inicial os autores fizeram o seguinte relato: “Os Autores da 

presente demanda são todos associados da SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, que doravante 

designaremos simplesmente com SCMMR, a qual trata-se de uma 

associação filantrópica sem fins lucrativos que, conforme consta do art. 

8º de seu Estatuto Social (anexo), é constituída por um número ILIMITADO 

de: a) todos os associados do Rotary Clube de Rondonópolis; b) 

associados dos demais clubes de Serviços e Lojas Maçônicas de 

Rondonópolis; c) médicos pertencentes ao corpo clínico do Hospital; e d) 

pessoas físicas representativas residentes e domiciliadas em 

Rondonópolis/MT. Conforme se verifica do Edital de Convocação anexo, 

em cumprimento ao previsto no art. 19 de seu Estatuto Social , a SCMMR 

convocou uma Assembleia Geral Ordinária para o dia 30 de março de 

2020 (segunda-feira), para deliberarem sobre: 1) aprovação da proposta 

de programação anual de cada ano da Instituição, submetida pelo 

Conselho Diretor; 2) apreciação do Relatório Anual do Conselho Diretor; 3) 

Discussão e homologação das contas e o Balanço aprovado pelo 

Conselho Fiscal; e 4) Eleição o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal para 

gestão 2020/2022. O art. 9º do Estatuto Social2 da SCMMR traz apenas e 

tão somente 3 (três) categorias diferentes de associados, os Fundadores, 

Honorários e Efetivos, estando descritos como EFETIVOS qualquer 

associado do Rotary Clube de Rondonópolis que não seja Fundador, 

associado pertencente aos demais clubes de serviço, lojas maçônicas e 

outras pessoas físicas da comunidade, residente e domiciliada em 

Rondonópolis-Mato Grosso. Apesar do art. 10 do Estatuto Social dizer 

claramente que SÃO DIREITOS dos Associados Fundadores e EFETIVOS, 

além de participar da Assembleias Gerais, também VOTAR E SER 

VOTADO PARA OS CARGOS ELETIVOS, as últimas atitudes tomadas pelo 

Rotary Club de Rondonópolis tem inculcado grande temor aos Autores. O 

temor dos Autores é que sejam impedidos de exercer seu direito como 

Associados Efetivos da Santa Casa, como de votar e ser votado para 

cargos eletivos, bem como participar da Assembleia Geral Ordinária, visto 

que o Rotary Club de Rondonópolis criou óbices e empecilhos 

desnecessários, utilizando-se de subterfúgios vis para impedir o livre 
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exercício do direito dos associados nas duas últimas assembleias 

designadas pela Santa Casa, como se verifica: 1) A Diretoria da Santa 

Casa de Maternidade de Rondonópolis convocou Assembleia Geral 

Extraordinária para o dia 12 de dezembro 2019, para a apreciação e 

deliberação sobre a aprovação da atualização do Estatuto Social da Santa 

Casa Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, e aprovação do Código 

Eleitoral, respeitados os limites impostos pela decisão proferida a fls. 

304/306 dos autos do processo n° 0001605.77.2009.8.11.0003, todavia no 

dia 05 de dezembro de 2019 o Rotary Clube de Rondonópolis ajuizou Ação 

Cautelar nº 1015989-76.2019.8.11.0003, perante a 4ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis (autos em anexo), pleiteando a suspensão dos 

efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, sob o 

fundamento de que tais alterações não poderiam ocorrer uma vez que a 

validade das alterações do estatuto estava sub judice nos autos da Ação 

Anulatória 0001605-77.2009.8.11.0003. Ainda, no dia 05 de dezembro de 

2019 o D. Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca deferiu o pedido 

formulado pelo Rotary Club Rondonópolis, determinando a suspenção dos 

efeitos da convocação, bem como que a Santa Casa se abstenha de 

realizar a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 12 de 

dezembro de 2019 às 19h00min e se abstenha de convocar nova 

assembleia para discutir e aprovar proposta de estatuto, até o trânsito em 

julgado do processo nº 0001605- 77.2009.811.0003 ou ulterior decisão a 

ser proferidas nestes autos, tudo sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 5.000,00. 2) Após esse primeiro episódio a Diretoria da Santa Casa de 

Maternidade de Rondonópolis convocou outra Assembleia Geral 

Extraordinária, agora para o dia 12 de março 2020, visando a apreciação e 

deliberação sobre a aprovação de novos associados, e dessa vez, no 

mesmo dia da assembleia o Rotary Club de Rondonópolis novamente 

ajuizou Ação Cautelar de nº 1004489- 76.2020.8.11.0003, perante a 1ª 

Vara Cível de Rondonópolis (autos em anexo), agora requerendo a 

suspensão imediata dos efeitos da convocação da assembleia, para que a 

associação se abstenha de realizar a Assembleia Geral Extraordinária; 

Ainda em 12 de março de 2020 o D. Juízo da 1ª Vara Cível de 

Rondonópolis deferiu a liminar conforme o pleiteado pelo Rotary Club 

Rondonópolis, determinando a Santa Casa se abstenha de realizar a 

Assembleia Geral Extraordinária convocada. Assim, restou totalmente 

frustrado o direito dos associados em realizar duas assembleias, sendo 

nítido o intuito do Rotary Clube de Rondonópolis em atravancar as 

atividades dos associados Santa Casa. Outrossim, chegou ao 

conhecimento dos Autores de que o Rotary Club Rondonópolis tem o 

intuito de, mais uma vez, conturbar a próxima Assembleia Geral Ordinária, 

convocada para eleição de Conselho Diretor e Conselho Fiscal, agendada 

para 30 de março de 2020, sob o argumento de que somente os 

associados do clube teriam legitimidade para votar na eleição para a 

próxima diretoria. O que era tão somente uma especulação torna-se uma 

ameaça concreta quando o Rotary Club de Rondonópolis traz no bojo da 

Ação Cautelar nº 1004489-76.2020.8.11.0003 (anexo - Num. 30230547 - 

Págs. 4 e 5) a seguinte afirmação: Diante de todo o exposto, 

depreende-se que o Rotary Clube de Rondonópolis tenta, de todas as 

formas, obstaculizar e impedir o exercício do direito dos associados de 

promoverem assembleias e, agora, participar da votação para eleição da 

nova diretoria.” Requereram a concessão de tutela de antecipada 

antecedente para seja assegurado o direito de participação e VOTO de 

TODOS os associados da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis na eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, na 

próxima Assembleia a ser realizada em 30 de março de 2020. DECIDO. 

Cuida-se de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, 

procedimento previsto no artigo 305 do CPC, que elenca como requisitos 

da petição inicial a indicação da lide e seus fundamentos, com a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e do perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, tem-se que a exordial 

apresentada preenche os requisitos legais da espécie, na medida em que 

contém a exposição da lide, do direito que se busca assegurar e do perigo 

de dano visualizado pela requerente. No que tange ao pedido de 

antecipação da tutela provisória de urgência, necessário consignar que o 

litígio instaurado entre as partes já deu causa à interposição de várias 

ações, como mencionado pelos próprios autores na petição inicial. O que 

se extrai das ações 000165.77.2009 (Segunda Vara Cível); 

1015989-76.2019 (Quarta Vara Cível); 1004489-76.2020 (Primeira Vara 

Cível) e dos recursos 13514/2015 (apelação) e 1001332-07.2020 (agravo 

de instrumento) é o seguinte histórico: No ano de 1970 o Sr. José Salmen 

Hanze doou um grande terreno para a Associação das Esposas de 

Rotarianos (Casa da Amizade) de Rondonópolis/MT, com a condição de 

que naquele espaço fosse construída a Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis; em 1971 a Casa da Amizade instituiu a 

Santa Casa por meio de escritura pública, em cujo estatuto constou a 

criação de “fundação”, “instituição filantrópica” e “associação 

beneficiente”. (sic); em 1995, verificou-se a alteração do estatuto, 

passando a Santa Casa a ser denominada de “sociedade civil beneficente 

e filantrópica, sem fins lucrativos”; em 2004 houve nova alteração 

estatutária, passando a Santa Casa a ser declarada uma “associação civil 

de direito privado”; em 2009 o Ministério Público propôs uma AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO com vistas a invalidar as alterações do 

estatuto da Santa Casa, realizadas nos anos de 1995 e 2004; em 2013 

dita ação anulatória foi julgada procedente, com a declaração de nulidade 

das alterações efetuadas no estatuto da Santa Casa e revigorado o 

regulamento previsto na escritura pública de 17/05/1971; a sentença foi 

reformada em sede de apelação, mas ainda não transitou em julgado, 

estando pendente de julgamento o Resp 52307/2019, apresentado pelo 

Ministério Público; mesmo com o julgamento pendente, a Santa Casa 

convocou uma assembleia extraordinária para aprovação de atualização 

do seu estatuto social e de um código eleitoral da entidade; o Rotary Club 

ingressou com a ação cautelar 1015989-76.2019 e a realização da 

assembleia restou obstada; posteriormente, a Santa Casa convocou nova 

assembleia extraordinária, para apreciação e deliberação sobre a 

aprovação de novos associados; o Rotary Club manejou nova ação 

1004489-76.2020 e a realização do ato foi mais uma vez suspensa por 

decisão judicial. Agora, apresenta-se em Juízo novo episódio do imbróglio 

travado entre as partes: a Santa Casa convocou uma assembleia ordinária 

para a aprovação da proposta de programação anual de cada ano da 

Instituição, submetida pelo Conselho Diretor; apreciação do Relatório Anual 

do Conselho Diretor; Discussão e homologação das contas e o Balanço 

aprovado pelo Conselho Fiscal; e Eleição o Conselho Diretor e o Conselho 

Fiscal para gestão 2020/2022; e os requentes (associados efetivos da 

Santa Casa) alegam temor de serem impedidos de exercer seu direito de 

votar e ser votado para os cargos eletivos, bem como participar da 

Assembleia Geral Ordinária, sob a alegação de que que o Rotary Club de 

Rondonópolis tem criado “óbices e empecilhos desnecessários, 

utilizando-se de subterfúgios vis para impedir o livre exercício do direito 

dos associados nas duas últimas assembleias designadas pela Santa 

Casa”. Ocorre que, como facilmente extrai-se do sucinto relato dos fatos 

controvertidos, é notória a grandiosidade da contenda instalada entre as 

partes, de modo que a realidade fática revela que a questão em voga 

exige redobrada cautela do julgador em sua apreciação, que não se 

coaduna com a apreciação do requerimento em sede de liminar ‘inaudita 

altera pars’. A complexidade e vultuosidade da querela trazida a lume já 

pode ser incontestavelmente vislumbrada na extensa narrativa traçada 

pelos autores em sua petição inicial, somada ao número considerável de 

ações judiciais propostas pelas partes, de onde emergem apontamentos 

substanciais e que devem ser apreciados com prudência. Nestes termos, 

se faz imperioso que os requerimentos ventilados na inicial sejam dirimidos 

após o exercício do contraditório e a imprescindível manifestação do 

Ministério Público, quando o Juízo poderá valer-se de maiores subsídios 

para a tomada da decisão em voga. Nesse ponto, valioso destacar que o 

princípio de todo o tracejado histórico alhures tecido tem origem em ação 

intentada pelo Ministério Público; que também muito brilhantemente 

defendeu o interesse social ao manifestar-se na ação cautelar 

1015989-76.2019, destacando a primazia do direito coletivo sobre o 

individual (seja este de um associado ou de uma das duas instituições). 

Deste modo, é inequívoco que a prudência permite o diferimento da 

apreciação do pedido de tutela antecipada para após a oitiva do membro 

do Ministério Público, cujo interesse no feito é sobrelevado e notório. De 

revés, há que se destacar que o adiamento da apreciação do pedido 

liminar certamente não trará qualquer prejuízo aos requerentes, uma vez 

que a assembleia ordinária noticiada está convocada para o dia 30 

próximo, de modo que provavelmente não deverá ser realizada, haja vista 

a situação de pandemia instalada no País, com a suspensão de todos os 

atos com aglomerações de pessoas, vetadas pelos vários decretos do 

governo Estadual e Municipal recentemente publicados. Assim, fazendo 

uso do poder geral de cautela com a finalidade de ajustar provisoriamente 

a situação das partes envolvidas no feito, POSTERGO a apreciação do 

pedido liminar e DETERMINO: 01- Que seja dada vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, apresente sua manifestação 

acerca dos fatos narrados na petição inicial e requerimento formulados em 
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sede de tutela; e 02 – Que seja procedida a citação dos requeridos, nos 

moldes do art. 306 do CPC. Atente-se a parte autora para os prazos 

eleitos para a formulação do pedido principal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002635-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL POLI FORESTO IODICE (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002635-47.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSEMAR BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS REU: DANIEL 

POLI FORESTO IODICE Vistos e examinados. Cuida-se de ação de 

rescisão contratual c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência ajuizada por JOSEMAR BERNARDES BEZERRA DOS SANTOS 

em face de DANIEL POLI FORESTO IODICE, discorrendo sobre a 

celebração de contrato de compra e venda no dia 17/04/2019, tendo por 

objeto um imóvel localizado no bairro Granville I, rua João Francisco de 

Andrade, nº. 19, casa 01, contendo 164,15 m2, no valor de R$ 210.000,00 

(duzentos e dez mil reais). Relata que o valor seria pago através de um 

carro Fiat Strada Adventure CD, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), o qual foi entregue ao vendedor no dia 23/04/2019. A diferença 

seria quitada no momento da assinatura do contrato, sendo parte com o 

FGTS e o restante financiado pelo Banco Bradesco (Cláusula 6ª do 

Contrato). Relata que o demandado não cumpriu o disposto 

contratualmente, deixando de lhe entregar o imóvel, apesar de já ter 

finalizado a sua construção. Acrescenta que, além de outros problemas 

constatados, tomou conhecimento de que o requerido colocou à venda o 

bem negociado. Em sede de tutela de urgência, requer seja determinado 

ao requerido que se abstenha de vender o imóvel descrito no contrato de 

compra e venda. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 

300, CPC/2015). Não obstante as afirmações da parte autora, não há, 

nesse juízo de cognição não exauriente, subsídios suficientes para 

comprovar os fatos narrados na exordial. A uma porque consta no 

instrumento contratual que o imóvel seria entregue ao autor/comprador tão 

somente após a quitação integral do valor ajustado, isto é, R$ 210.000,00 

(Cláusulas 4ª e 6ª). No entanto, o requerente não comprovou o pagamento 

da integralidade do mencionado valor, mas apenas dos R$ 30.000,00 

atinentes à entrega do veículo. Registre-se que foi facultada a emenda à 

inicial, a fim de que a parte autora instruísse o feito com documentos 

suficientes à comprovação do financiamento para a aquisição do imóvel, o 

que, todavia, não foi realizado. A duas porque, mesmo que superada 

referida questão, as demais provas não se revelam suficientes à 

demonstração, nesse juízo de cognição sumária, da probabilidade do 

direito alegado. Isso porque as fotos anexadas, relativas ao imóvel, não 

têm o condão de atestar que, de fato, é o mesmo imóvel objeto do litígio, já 

que não há sequer número da casa, mas unicamente uma fachada com 

placa de vende-se. Logo, prudente aguardar a formação do contraditório 

para a obtenção de maiores elementos de convicção, sem prejuízo de 

reanálise do pedido em momento posterior. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 08 DE JUNHO DE 2020, ÀS 08:30 HORAS. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro ao autor 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, CPC/2015. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004243-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR CONCEICAO BRUNO EIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004243-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANADIR CONCEICAO BRUNO EIJO REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 20 de maio de 2020, às 11:00 horas. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. III 

– Da tutela de urgência Analisando os autos, entendo que o pleito não 

merece prosperar. Isto porque, a mera propositura de ação revisional de 

contrato não possuiu o condão de elidir a mora, sendo que este 

afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas. 

“Súmula 380, STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato 

não inibe a caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de 

Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados, nas ações que tenham por objeto 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) 

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (...)” Neste 

ponto, insta consignar que o valor incontroverso, se refere aquele 

entabulado no contrato e não apenas o que a parte autora entende como 

devido. Destaca-se, ainda, que o pagamento deverá ocorrer diretamente à 

parte requerida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo 

contratados (depósito, boleto, débito em conta, transferência). Neste 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL 

DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE 

INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR 

CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE 

NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A 

abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da 

parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em 

contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO 

JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE – 

PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO (CPC/2015, ART. 330, §§ 

2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO 

DO BEM SOB POSSE DIRETA DO DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM 

DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

proibição de retomada do bem dado em garantia fiduciária e de 

negativação do devedor depende do afastamento dos efeitos da mora, o 

que só é possível em caso de demonstração inequívoca da existência de 

cobranças ilegais no período de normalidade contratual, ou seja, se 

houver cobrança excessiva de juros remuneratórios ou capitalização 

indevida desse encargo, o que não ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 

3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas ações que tenham por objeto a revisão 

de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação 

de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição 

inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” e que, 
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nessa hipótese, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”, ou seja, diretamente ao credor, seja pelo 

pagamento de boletos, desconto em folha de pagamento ou em conta 

corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O Poder Judiciário poderia, em 

hipótese remota, aceitar e autorizar o depósito judicial desse valor 

incontroverso, mas isso jamais ocorreria no bojo de ação revisional; nesse 

caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida negativa de recebimento de 

valores pelo credor, o que daria azo ao ajuizamento de ação de 

Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 335, I e V, do Código 

Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, 

Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE 

CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO 

DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA 

NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE 

VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de 

modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a 

manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: 

I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- 

houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência 

do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver 

depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada 

conforme o prudente arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) 

Outrossim, no caso em espeque não se acha demonstrado, "prima facie", 

o direito invocado pelo autor, desafiando dilação probatória a alegada 

abusividade das cláusulas contratuais, assim, inexistindo elementos 

seguros de convicção da verossimilhança do alegado, revelando-se 

temerária a concessão da tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que 

não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, 

em mera alegação da parte requerente, não se pode afirmar que se faz 

presente o requisito da probabilidade do direito. Portanto, em juízo de 

cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas 

alegações do autor, contidas na inicial de sua ação revisional. Ademais, 

não se vislumbra no presente caso o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, pois a mera discordância da parte autora em relação aos 

valores inseridos no contrato que celebrou, e o seu cálculo unilateral, não 

possui o condão de obstar a possível busca e apreensão do veículo 

financiado, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental 

constitucionalmente previsto. Dessa forma, impossível o deferimento do 

pedido de antecipação de tutela, para que o autor seja mantido na posse 

do bem e o requerido seja impedido de lançar o nome do devedor nos 

bancos de dados de proteção ao crédito, dada a inafastabilidade da mora 

pela propositura da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005094-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005094-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEIA ALVES DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 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: 1005097-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005097-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KAROLINE SILVA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

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: 06/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 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: 1005100-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005100-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAURICIO 

ANTONIO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 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: 1005104-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TECILIO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005104-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TECILIO DA 

SILVA CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA 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: 06/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 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: 1005105-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEUDA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005105-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARLEUDA 
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GARCIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAGANHA DE LIMA 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: 06/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 22 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: 1012748-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA VILA BOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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 30427859) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: PAMELA VILA BOA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012779-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS JESUS GOMES (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 30512008) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: IZAIAS JESUS GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012790-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENILDA PEREIRA GOMES (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 30451517) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: ROZENILDA PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012793-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VANDERLEI DOS 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)

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 30482125) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: ANTONIO VANDERLEI DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012704-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30515115) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: MARCOS GOMES DE LIMA 

REQUERIDO: CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012871-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GOMES 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)

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 30431348) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: CICERO GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A RONDONÓPOLIS, 23 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: 1013018-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON VICENTE DE LIMA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30538315) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: EDMILSON VICENTE DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1001465-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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 30537437) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: AILTON DA SILVA LIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1001473-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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 30510137) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: JOCENILDO NASCIMENTO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012898-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BORGES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30546445) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: MILTON BORGES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1012900-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30555017) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: EZEQUIAS DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1015382-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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 30535986) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA REQUERIDO: BANCO SANTANDER RONDONÓPOLIS, 23 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-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))
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Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30527931) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: SERGIO PAULO DE 

MORAES MARQUES FILHO REQUERIDO: TATIANE PEREIRA DOS SANTOS 

RONDONÓPOLIS, 23 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: 1013043-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30559440) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: KLEVERSON APARECIDO 

DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A RONDONÓPOLIS, 23 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: 1013046-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRA MACEDO DE BARROS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30548041) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: VALDELIRA MACEDO DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RONDONÓPOLIS, 23 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: 1005108-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

 

PROCESSO n. 1005108-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NAYARA 

ROGERIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO 

MATHIAS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT 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: 02/07/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1012701-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIAO VERISCIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012701-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIAO VERISCIMO DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de 

processo ajuizado por Lião Veriscimo dos Santos, em desfavor do Estado 

de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de procedimento 

pré-operatório e cirurgia. Denota-se que não fora juntado ao processo 

orçamento do procedimento requerido. Considerando que é de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública julgar causas até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos, intime-se o requente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar ao processo orçamento detalhado do 

procedimento e cirurgia requerido. Após, volte-me conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011397-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ATAGIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29711220) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: JOAO BOSCO ATAGIBA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002469-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006495-90.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29747940) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE LIMA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 23 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: 1011963-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENTINA BELO FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30468103) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. INTERESSADO: ARGENTINA BELO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 23 

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: 1001924-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANIL MARIA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29880645) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. AUTOR: VANIL MARIA DE ALMEIDA REU: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

RONDONÓPOLIS, 23 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MAYARA NOVAES PORFIRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000181-94.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TEREZINHA SILVA DE SOUZA, MAYARA NOVAES PORFIRIO 

EXECUTADO: CLEUZA RIBEIRO DA SILVA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004886-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004886-38.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: OTICA VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA - ME EXECUTADO: 

DANILO HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos um comprovante de 

endereço no nome da sócia ( DENILVA BÁRBARA ANICÉSIO DE FREITAS), 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000811-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000811-53.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Execução de Titulo 

Extrajudicial contra a Fazenda Pública. Recebo a presente execução, eis 

que preenche os requisitos dos art. 781 e art. 798 e seguintes do CPC. 

Nos termos do art. 910, do Código de Processo Civil, CITE-SE a parte 

executada, para pagamento do débito ou para, querendo, opor Embargos 
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no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, em ocorrendo algumas das 

hipóteses de pagamento preferencial, previstas no §2º do art. 100 da 

CF/88, estas deverão ser informadas e requeridas pelo credor, 

comprovando-se documentalmente tal condição. Certificado o não 

oferecimento de embargos, certifique-se e, após, voltem-me conclusos. 

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: 1005115-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MOURA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA OAB - RO3644 

(ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE GAZZONI OAB - RO6722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005115-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIAN MOURA E 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS HENRIQUE GAZZONI, 

ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1005123-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005123-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SAMUEL ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NALDECY SILVA DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 06/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1005131-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005131-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNA 

OLIVEIRA MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO 

DA CRUZ POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 

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: 1005132-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISVAELDO CORREIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005132-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISVAELDO 

CORREIA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO TEOPILO DA 

CRUZ POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002309-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(TESTEMUNHA)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002309-58.2018.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS 

Vistos, etc. Tendo em vista a redistribuição do processo, intimem-se as 

partes, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Às providencias, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004939-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004939-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão posta nos 

autos requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício 

circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às 

seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização 

de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 
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consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004885-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE SALETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004885-53.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IONE SALETE DA SILVA 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 a reclamante recebeu uma 

cobrança no valor de R$ 6.875,76 (1.186,69 um mil cento e oitenta e seis 

reais e sessenta e nove centavos),visto ser proveniente de uma 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do mesmo débito, 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 6-912699-6, tão somente 

com relação a fatura ora discutida, 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: 1013656-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

SIMONE ELIDIANE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013656-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA, SIMONE ELIDIANE 

RODRIGUES DE FREITAS, VERA LUCIA PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi 

inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta 

Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência para o Juizado 

Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013702-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013702-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA, HELEM CRISTINA 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. A 

presente ação foi inicialmente distribuída perante o Segundo Juizado 

Especial desta Comarca, sendo por aquele Juízo declinado a competência 

para o Juizado Especial em virtude da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de 

dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis. Desta forma, intimem-se as partes da redistribuição do 

processo, para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, volte-me conclusos. Às providencias, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1014954-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DE GRANDE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014954-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RODOLFO DE GRANDE FRANCA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente 

distribuída perante o Segundo Juizado Especial desta Comarca, sendo por 

aquele Juízo declinado a competência para o Juizado Especial em virtude 

da Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a 

Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015062-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015062-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONIDAS PEREIRA MIRANDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. A presente ação foi inicialmente distribuída 

perante o Segundo Juizado Especial desta Comarca, sendo por aquele 

Juízo declinado a competência para o Juizado Especial em virtude da 

Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a 

Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as competências do Primeiro e do 

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis. Desta forma, 

intimem-se as partes da redistribuição do processo, para requererem o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volte-me 

conclusos. Às providencias, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004928-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004928-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAIANE HELICA DA SILVA ICHI REU: OI MÓVEL S/A Vistos, 

etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência, objetivando que a parte ré proceda com o restabelecimento dos 

serviços de telefônica e todos os benefícios do plano contratado, junto ao 

terminal (66) 3427-1733. 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 

urgência. In casu, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória e ou tutela de evidência. Sendo que, alega a parte autora ser 

titular da linha (66) 3427-0733, junto à requerida, utilizando o plano OI 

FIBRA no valor de R$ 119.90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos), com acesso a 200mg de internet e telefone fixo. Sendo que, 

suas faturas estão devidamente pagas conforme em anexo. Ocorre que, 

suspenderam à linha telefônica e o acesso à internet. Analisando o caso, 

observo que, em principio, não ocorreu quebra de contrato por parte da 

reclamante que autorizasse a suspensão dos serviços oferecidos pela 

empresa reclamada, no entanto, teve o seu serviço de telefonia e internet 

suspenso. De outra banda, sendo certo, ainda, que o perigo da demora 

que justifica a concessão de uma medida urgente resta caracterizado 

pelos transtornos que vem enfrentando face ao desligamento da linha 

telefônica de seu aparelho e internet. Por outro lado, conceder a tutela 

antecipada, não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, 

podendo 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, o restabelecimento imediato da 

linha telefônica e internet com todos os benefícios do plano contratado , 

junto ao terminal (66) 3427-0733. 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 polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 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: 1004473-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.R. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004473-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELVIS GONCALVES DE MATOS REQUERIDO: A.C.R. 

FERREIRA - ME, V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, ASSOC 

EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR Vistos, etc. 

Pleiteia na exordial, concessão de antecipação de tutela a fim de que as 

requeridas depositem o valor de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos e 

oitenta), referente aos valores pagos em contrato de prestação de 
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serviços educacionais. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004688-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MIKIO MATSUNAGA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004688-98.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MARCELO MIKIO MATSUNAGA MARQUES REU: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de 

antecipação de tutela a fim de que seja concedida a reintegração no curso 

de Direito com participação as aulas e provas apresentadas e tudo que 

estiver na grade. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do 

Código de Processo Civil. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). No entanto, no caso vertente, pelo que consta da exordial e 

documentos, não verifico a existência de prova inequívoca, para de plano 

conceder tal medida pleiteada, ocorrendo risco de dano irreparável se 

concedida, assim, POSTERGO a análise do pedido de antecipação de 

tutela para após a apresentação da defesa. No mais, cite(m)-se e 

notifique(m)-se o(a)(s) Reclamado(a)(s) de todo o teor da presente ação 

(cópia anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, 

advertindo-o(a)(s) de que o seu não comparecimento poderá(ao) lhe(s) 

acarretar prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da 

Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)-se o(a)(s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará(ão) extinção do feito, na forma 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM 

ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIELI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT27163/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004945-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RICARDO DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido 

de tutela de urgência a imediata exclusão do seu nome de todos e 

quaisquer cadastros restritivos de crédito e ainda abstenha de cobrar os 

valores indevidos. 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 que 

possuía relação jurídica com a reclamada, porém, reincidiu o contrato com 

a requerida. Visto isso, fora lhe informado que não havia nenhum debito a 

ser pago, entretanto, a requerida tomou conhecimento de uma fatura no 

valor de R$ 112,72 (Cento e doze reais, setenta e dois centavos), 

referente ao contrato reincidido. Diante disso, conforme comprovante de 

pagamento em anexo a divida foi devidamente paga, no entanto, teve seu 

nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. 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 do nome da parte 

autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação aos 

débitos discutidos na lide, bem como, abstenha de cobrar os valores 

indevidos, 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 
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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: 1005070-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005070-91.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EVALDO JOSE DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

parte requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora nº 6/143962-9, suspenda as cobranças referente 

as faturas com vencimento em 30/08/2019, bem como se abstenha de 

incluir o nome da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante teve a 

suspensão do seu fornecimento de energia, referente à fatura com 

vencimento em 17/01/2020, no valor de R$ 496,63 (quatrocentos e 

noventa e seis reais e sessenta e três centavos). Não obstante, trata-se 

de fatura paga, conforme comprovante de pagamento anexo. 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 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 nº 

9.099/95. Outrossim, quanto o pleito de suspensão das cobranças das 

faturas com vencimentos em 30/08/2019, no importe total de R$ 17,792.29 

( dezessete mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove 

centavos), referente aos débitos já declarados inexigíveis na ação judicial 

anteriormente ingressada, INDEFIRO, vez que o processo retro se 

encontra em andamento no 2º Juizado Especial, não sendo este juízo 

competente. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada restabeleça 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora d nº 

6/143962-9, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

com relação ao débito ora discutido, até o deslinde do feito. Outrossim, 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de incluir o nome da parte 

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, tão 

somente com relação ao débito ora discutido, até o deslinde do feito. 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. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005100-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005100-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURICIO ANTONIO CORREA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, pedido de tutela antecipada, 

objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não conhece a cobrança no valor de R$ 76,68 

(setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) e R$ 57,68 (cinquenta e 

sete reais e sessenta e oito centavos), sob a alegação de não ter relação 

jurídica. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. De outra banda, o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito são prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 98 de 459



efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada 

do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação, até o final da presente 

demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial 

no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, 

conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011852-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011852-51.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELENICE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Defiro conforme o postulado no petitório 

retro. Assim, determino a remessa de cópia integral do processo ao 

Ministério Público. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005094-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005094-22.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEIA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. 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. Quanto ao pleito de tutela de urgência, 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). A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que para deferimento da tutela de urgência se faz 

necessária à existência de prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e que haja fundado receio de dano irreparável e de difícil 

reparação. 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). A verossimilhança das alegações está 

presente, porem há fundado receio de dano irreparável em atender o 

postulado pela autora, assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a tutela de urgência 

devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao 

que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. 

No mais, cite(m)-se e notifique(m)-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o 

teor da presente ação (cópia anexa), bem como para que compareça(m) 

perante este Juizado Especial Cível, no Fórum desta Comarca, em 

audiência designada, advertindo-o (a) (s) de que o seu não 

comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais e proferido o 

julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 9.099/95). Notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da intimação que sua(s) 

ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014204-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARY DA SILVA SANTOS PEREIRA (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014204-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSEMARY DA SILVA SANTOS PEREIRA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da lei 9099/95. 

Extrai-se dos autos que a parte promovente manifestou expressamente 

pela desistência do presente feito. A extinção e arquivamento dos autos é 

medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO por sentença 

para que surta e produza os seus jurídicos e legais efeitos (parágrafo 

único, do art. 158 do Código de Processo Civil) a desistência da presente 

ação formulada pela parte promovente. JULGO, em consequência, 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos termos do 

art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011405-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011405-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THIAGO DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da lei 

9099/95. Extrai-se dos autos que a parte promovente manifestou 

expressamente pela desistência do presente feito. A extinção e 

arquivamento dos autos é medida que se impõe. Por tais considerações, 

HOMOLOGO por sentença para que surta e produza os seus jurídicos e 

legais efeitos (parágrafo único, do art. 158 do Código de Processo Civil) a 

desistência da presente ação formulada pela parte promovente. JULGO, 
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em consequência, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o 

faço nos termos do art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas (art. 54 e 55, da Lei n.º 9099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011090-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARVALHO RODRIGUES (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:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011090-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCOS ANTONIO CARVALHO RODRIGUES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011199-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NANGELA RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011199-49.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011289-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN CRISTINA CASTRO 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))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011289-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELEN CRISTINA CASTRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011318-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA GOMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011318-10.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAILMA GOMES PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011570-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES RAMOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011570-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MOISES RAMOS MORAIS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011768-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO PROENCA (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011768-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO PAULO PROENCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011770-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JUVENCIO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011770-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO JUVENCIO PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 
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Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011786-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA 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:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011786-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011795-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DOS SANTOS ALVARENGA (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 - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011795-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUANA DOS SANTOS ALVARENGA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012744-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYSSE PATRYNE FIDELIS BARUSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012744-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOYSSE PATRYNE FIDELIS BARUSSO REQUERIDO: PERFIS 

PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA - ME 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 surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), a desistência da presente 

ação formulada pela parte reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011274-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011274-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELI MORAES DA SILVA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao principio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 

mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 
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requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso, e, para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas, a teor do 

disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Cumpridas as 

determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012737-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA MACIAS NOGUEIRA OAB - PR34051 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012737-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: INSTITUTO RHEMA EDUCACAO LTDA - EPP REQUERIDO: 

ELIANE FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso, e, para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 

9.099/95. Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012105-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE COELHO 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012105-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIDIANE COELHO DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em petição 

conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos 

presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração da transação 

pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois 

não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, nem a 

existência de defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos 

interesses. Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que 

as partes definem a solução do conflito que os envolve e que produz 

efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, 

assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011574-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1011574-50.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON NOVAES DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). ELAINE VIEIRA DE ALMEIDA ajuíza ação em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, almejando “promoção aoposto de 2º Tenente PM 

no ano de 2013, e no ano de 2015 o posto de 1º Tenente PM e em 

setembro de 2018 ao posto de Capitão PM; recebimento da remuneração 

devida referente à graduação desde a data em que deveria ter sido 

promovido”. Citado, o reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação, mas apresentou contestação. Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se 

de aplicar os efeitos da revelia. A parte reclamante apresentou 

impugnação. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO Afirma a parte recorrente 

que a demanda está prescrita, posto que o autor busca retroagir sua 

promoção a contar de 2012 e que o art. 1º do Decreto Lei n. 20.910/32, 

estabelece o tempo de cinco anos para que seja exercido todo e qualquer 

direito contra a fazenda estadual, municipal ou federal, iniciando-se o 

prazo da data do ato ou do fato do qual se originaram. Em que pese às 

alegações da parte recorrente, verifico que se trata de ação meramente 

declaratória, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso 

Especial 1721184/SP, já fixou o entendimento de que "a ação declaratória 

pura é imprescritível?. Assim, rejeito a preliminar arguida. DA PRELIMINAR 

DE INCOMPETÊNCIA Alegação de Incompetência em razão da 

complexidade da matéria. Em que pese as alegações da parte promovida, 

ora recorrente, de que se trata de matéria complexa, verifico que se trata 

de matéria de direito, não havendo qualquer complexidade. Descabe a 

alegação de complexidade da causa se presentes os documentos e 

dados necessários nos autos e quando a solução da demanda depende 

de mera análise documental. Rejeito, pois, a preliminar suscitada. Passa-se 

ao julgamento. O caso posto a julgamento se trata de ação declaratória 

para promoção retroativa, na qual o promovente afirma ter direito à 
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progressão na carreira na Polícia Militar-MT desde o ano de 2013, uma vez 

que preencheu todos os requisitos conforme Lei Complementar nº. 408 de 

01 de julho de 2010, apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos - CHOA, porém, manteve-se inerte o Estado quanto ao 

fornecimento do aludido curso. Sustenta o promovente que já que foram 

destinadas verbas específicas para a realização do mencionado Curso e 

que, mesmo assim, o Estado não tomou providências para a garantia dos 

seus direitos à progressão na carreira militar, razão pela qual pleiteia a 

promoção ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2013, e no ano de 2015 o 

posto de 1º Tenente PM e em setembro de 2018 ao posto de Capitão PM, 

uma vez que ficou impossibilitado de ascender por promoções a tais 

postos, por inércia da Administração Pública. Compulsando os autos e 

analisando as provas produzidas, não restou comprovado pelo 

promovente o preenchimento dos requisitos previstos em lei para a 

promoção. Dispõe o artigo 13 da lei 9.323/2010, os requisitos para 

concorrer à promoção: Art. 13 Constituem requisitos para concorrer à 

promoção: I - idoneidade moral; II - ser considerado apto em inspeção de 

saúde, a ser realizada pela Junta Médica da Diretoria de Saúde da PMMT 

ou apresentar Certificado de capacidade física válido expedido pela 

Agência Nacional de Aviação Civil; III - ser considerado apto no Teste de 

Aptidão Física (TAF), exceto para a promoção ao último posto do QOPM, 

QOSPM e QOBM; IV - ter interstício no posto; V - ser aprovado no Teste 

de Aptidão Profissional (TAP) para promoção ao posto de Capitão-PM; VI - 

avaliação de desempenho individual satisfatória; e VII - possuir os 

seguintes cursos, oferecidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar ou em outra instituição, mediante convênio ou autorização: a) Curso 

de Formação de Oficiais (CFO), para promoção até o posto de Capitão do 

Quadro de Oficiais (QOPM/QOBM); b) Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (CAO), para promoção aos postos de Major e Tenente Coronel do 

QOPM/QOBM; c) Curso Superior de Polícia (CSP) ou Curso Superior de 

Bombeiro Militar (CSBM) para promoção ao posto de Coronel; (a exigência 

descrita nesta alínea, entrará em vigor após 01 (um) ano da data de 

publicação desta lei, desde que a instituição ofereça o curso); d) Curso de 

Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA), para promoção até o posto 

de Major do Quadro de Oficiais Administrativo (QOAPM/QOABM); e) Curso 

de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS), para promoção até o posto 

de Capitão; Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para promoção 

aos postos de Major e Tenente Coronel e Curso Superior de Polícia (CSP), 

para promoção ao posto de Coronel. § 1º Interstício é o período mínimo, 

contado diaa-dia, em que o Oficial deverá permanecer no posto para que 

possa ser cogitado para a promoção pelos critérios de merecimento ou 

antiguidade, assim estabelecido: I - Aspirante a Oficial: 06 (seis) meses; II - 

2º Tenente: 03 (três) anos; III - 1º Tenente: 03 (três) anos; IV - Capitão: 04 

(quatro) anos; V - Major: 03 (três) anos; VI - Tenente-Coronel: 03 (três) 

anos. § 2º A regulamentação da presente lei definirá e discriminará as 

condições de acesso e os procedimentos para a avaliação do 

desempenho individual e da idoneidade moral. Já o art. 31 da LC nº 

408/2010 estabelece as condições para matrícula no curso CHOA: Art. 31 

São condições específicas para a matrícula no CHOA: I - ser subtenente 

PM/BM; II - ser 1º sargento PM/BM; III - ter entre 15 (quinze) e 28 (vinte e 

oito) anos de efetivo serviço, se masculino, até a data de início do curso; 

IV - ter entre 15 (quinze) e 23 (vinte e três) anos de efetivo serviço, se 

feminino, até a data de início do curso; V - possuir o Curso de 

Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS; VI - ser apto nos exames 

médico-odontológico procedido pela Junta de Inspeção de Saúde; VII - ser 

considerado apto no TAF; VIII - ser apto em avaliação psicológica exigida 

para o exercício do cargo e função de Oficial da PMMT e CBMMT; IX - 

outras condições relacionadas ao curso, estabelecidas em Edital pelo 

Comandante-Geral das respectivas corporações. Verifico que apesar do 

promovente já ter muitos anos de serviço prestado, o interstício é apenas 

um dos requisitos necessários à composição dos demais para se fazer o 

CHOA (curso de habilitação de Oficiais Administrativo), não havendo 

comprovação de que o requerente estava incluído no Quadro de Acesso à 

promoção, conforme exigido pelo art. 12, da Lei nº 9.323/2010. Além 

disso, a promoção dependeria da aprovação e da classificação final do 

promovente no curso CHOA, de forma que ainda que realizasse o curso e 

fosse considerado aprovado, o autor somente seria promovido se 

classificado nas primeiras colocações, dentro do quadro de vagas 

ofertado. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a 

promoção. Diante da ausência de comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais, os quais são exigidos para a promoção dos policiais 

militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição de 

promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. Em que 

pesem as alegações da parte promovente de que o curso de habilitação 

para Oficiais não fora fornecido pelo Estado, verifico que tal fato, por si 

só, não lhe dá o direito à almejada promoção, posto que se trata de ato 

discricionário que depende da conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. Corroborando: RECURSO INOMINADO ? FAZENDA 

PÚBLICA ? PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA ? PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA REJEITADA 

? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA ? 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA 

REJEITADA ? POLICIAL MILITAR ? PLEITO DE ENQUADRAMENTO 

FUNCIONAL POR PROGRESSÃO ? ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA 

PROMOÇÃO PARA 2º TENENTE PM (2012), 1º TENENTE PM (2014) E 

CAPITÃO PM (2016) EM RAZÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE CURSO DE 

HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ? PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA ? 

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ? DECRETAÇÃO DE 

REVELIA DA PARTE PROMOVIDA ? SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA ? PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA 

PRETENSÃO ? NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO 

DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) ? ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ? PROMOÇÃO AUTOMÁTICA ? INVIABILIDADE 

? NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ? SENTENÇA REFORMADA ? 

RECURSO PROVIDO. O caso dos autos se trata de ação meramente 

declaratória e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 

1721184/SP, já fixou o entendimento de que "a ação declaratória pura é 

imprescritível?. Descabe a alegação de complexidade da causa quando, 

presentes os documentos e dados necessários nos autos e quando a 

solução da demanda depende de mera análise documental. Não há se 

falar em incompetência territorial se a parte promovente propõe ação em 

seu domicílio, conforme comprovante de endereço acostado, nos termos 

do artigo 4º, III, da Lei 9.099/95 Não há se falar em incompetência em 

razão do valor da causa se este não excede ao valor de alçada dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública. A omissão estatal na oferta do 

curso exigido para a promoção dos praças ao Quadro de Oficias 

Administrativos (Curso CHOA) não gera automaticamente o direito à 

promoção pretendida, pois o curso permite que o praça militar mude de 

quadro, ascendendo ao quadro de Oficiais Administrativos. Assim, não há 

se falar em direito subjetivo à promoção, pois o praça já alcançou a maior 

graduação da sua carreira ao chegar ao posto de Subtenente. Ademais, 

inviável a promoção pretendida se não comprovados os demais requisitos 

estabelecidos pela legislação. Diante da ausência de comprovação de 

preenchimento dos requisitos, os quais são exigidos para a promoção dos 

policiais militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em preterição 

de promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe. 

Sentença reformada. Recurso provido. (TJ/MT - Recurso Inominado: 

0 0 1 3 6 9 9 - 0 8 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 0 3 ,  P r o c e s s o  1 º  g r a u : 

8013699-66.2019.811.0003, Origem: Segundo Juizado Especial Da 

Fazenda Pública De Rondonópolis, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data 

do Julgamento: 19/11/2019). Diante do exposto, JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, e por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. 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. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data publicada no sistema. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008202-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008202-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELISANGELA LINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ELISANGELA LINS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição dos 

valores retidos indevidamente sob alegação de que a soma das 

remunerações extrapolam o teto remuneratório do funcionalismo público 

estadual, no período de julho/2018 a janeiro/2019, no montante atualizado 

de R$ 9.256,55 (nove mil duzentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e 

cinco centavos). Citado, o requerido não apresentou contestação. 

DECIDO. Inobstante a não apresentação de contestação, diante da 

indisponibilidade do interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), 

deixo de aplicar os efeitos da revelia. II – MÉRITO 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. A requerente 

alega que em razão do acúmulo de dois cargos públicos, foram retidos 

valores de seus subsídios eis que a soma destes ultrapassou o teto limite 

dos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo. Vale ressaltar o 

entendimento contido no Mandado de Segurança nº 97914/2008, onde foi 

reconhecido que o teto remuneratório não incide sobre a somatória dos 

subsídios recebidos em dois cargos acumuláveis, eis que nos casos 

autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e 

funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, 

pressupõe a consideração de cada um dos vínculos, afastando a 

observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do 

agente público. Portanto, a requerente faz jus à restituição dos valores 

retidos indevidamente a título de acumulação de cargos públicos. Desse 

modo, sem maior exercício mental, concluo que a requerente faz jus ao 

recebimento do valor a ser corrigido segundo os índices das alterações 

legislativas. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial para: - DETERMINAR que o ESTADO se 

abstenha de realizar descontos nos subsídios da Requerente que 

extrapolam o teto remuneratório do Estado; - CONDENAR o ESTADO DE 

MATO GROSSO a pagar a requerente ELISANGELA LINS a soma dos 

valores relativo à retenção indevida do teto constitucional por acúmulo de 

cargos públicos, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica desde a data da citação e, de 

correção monetária pelo IPCA até 29/06/2009, a partir de 30/6/2009 até 

25/03/2015 pela TR, e,posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo 

desembolso. E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011495-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R H HARENZA LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1011495-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: R H HARENZA LTDA ME - ME REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de Ação Cominatória c/c Repetição de Indébito 

ajuizada por R H HARENZA LTDA ME – ME em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando a suspensão da cobrança de TACIN – Taxa 

de Segurança contra Incêndio, bem como a declaração de inexistência de 

débito com a restituição das taxas já pagas nos últimos 05 (cinco) anos. 

Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. A parte Autora 

requer aplicação dos efeitos da revelia, entretanto, Considerando a 

indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), deixa-se de 

aplicar os efeitos da revelia. II – MÉRITO Sobre a matéria, sabe-se que, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 643.247-RG/SP, com 

repercussão geral reconhecida, que trata o tema 16, o Supremo Tribunal 

Federal assim decidiu: TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como 

obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a 

incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (RE 

643247, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Veja-se que, ao firmar o 

Leading Case (RE 643.247/SP), a Corte Suprema, por unanimidade e nos 

termos do voto do Relator, o Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese 

de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o 

combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela 

unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizar a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim”. In casu, a cobrança da TACIN (taxa de segurança contra 

incêndio), foi instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982 e regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 2063/2009, que teve a constitucionalidade 

reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, a saber: ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDE – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

(TACIN) POR MEIO DO DECRETO 2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, 

ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM BASE DE 

CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA 

AO ARTIGO 145, II, DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - 

INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA 

ARGUIÇÃO. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra 

Incêndio, instituída por meio de Decreto, uma vez que ela possui caráter 

essencial (prevenção de incêndios) e se constitui em contraprestação ao 

serviço específico e divisível, não havendo que se falar em afronta ao 

disposto no artigo 145, II, da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 

77 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e Supremo Tribunal Federal. (ArgInc 90777/2014, Des. Sebastião 

Barbosa Farias, Tribunal Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 

29/07/2015). Verifica-se, pois, que a cobrança da TACIN é legítima, se 

instituída pelo Ente Federado dotado de competência para regular esse 

específico serviço, ou seja, o Estado. Corroborando: DIREITO TRIBUTÁRIO 

E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - COBRANÇA DA 

TACIN (TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – 

CONTRAPRESTAÇÃO INSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL – 

CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, ESPECÍFICO E DIVISÍVEL - 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO 

ARTIGO 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEGALIDADE 

RECONHECIDA - INATIVIDADE EMPRESARIAL - DEMONSTRAÇÃO - NÃO 

SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EQUITATIVOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA 

HONORÁRIOS PERCENTUAIS – CABIMENTO – ENQUADRAMENTO NA 

EXATA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 85, § 3o, I, e § 4o, III, DO CPC – 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROVEITO 

ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 496, § 3o, II, DO 

CPC - INAPLICABILIDADE DO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO - SENTENÇA 

REFORMADA - REEXAME NÃO CONHECIDO - RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE. 1. É legítima a Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN -, se 

cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto instituída como 

contraprestação a serviço essencial, específico e divisível. Entrementes, 

se a empresa contribuinte paralisa as suas atividades, tornando público o 

fato junto aos órgãos competentes, ao tempo e modo devidos, não há falar 

na sua sujeição à aludida incidência tributária. 2. Consoante o 

entendimento do STJ, o CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores 

interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e 

objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o 

arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, 

apenas, quando não for possível pela regra geral, ou quando inestimável 

ou irrisório o valor da causa. 3. Ante a procedência da Exceção de 

Pré-Executividade, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de 
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ex-sócio, excluindo-o da demanda executória de base, hão de ser fixados 

honorários advocatícios, em favor de seu patrono, na hipótese, na forma 

estabelecida no artigo 85, § 3o, II, e § 4o, III, do CPC. (TJ/MT - N.U 

0001395-14.2014.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. 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. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data 

registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011169-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PADARIA PAO DOCE PAO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1011169-14.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: PADARIA PAO DOCE PAO LTDA - ME REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Trata-se de Ação Cominatória c/c Repetição de 

Indébito ajuizada por PADARIA PAO DOCE PAO LTDA – ME em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a suspensão da cobrança de 

TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio, bem como a declaração de 

inexistência de débito com a restituição das taxas já pagas nos últimos 05 

(cinco) anos. Citado, o requerido apresentou contestação. DECIDO. A 

parte Autora requer aplicação dos efeitos da revelia, entretanto, 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, CPC), 

deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. II – MÉRITO Sobre a matéria, 

sabe-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 

643.247-RG/SP, com repercussão geral reconhecida, que trata o tema 16, 

o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: TAXA DE COMBATE A 

INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no 

cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a 

prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do 

Município em tal campo. (RE 643247, Relator(a): Min. Marco Aurélio, 

Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 

19-12-2017) Veja-se que, ao firmar o Leading Case (RE 643.247/SP), a 

Corte Suprema, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, o 

Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A 

segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, 

faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, 

porque serviço essencial, tem como viabilizar a arrecadação de impostos, 

não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. In casu, a 

cobrança da TACIN (taxa de segurança contra incêndio), foi instituída pela 

Lei Estadual n. 4.547/1982 e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 

2063/2009, que teve a constitucionalidade reconhecida pelo Tribunal Pleno 

deste Sodalício, a saber: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE – TAXA 

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) POR MEIO DO DECRETO 

2063/2009 - TAXA ESSENCIAL, ESPECÍFICA E DIVISÍVEL – AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO COM BASE DE CÁLCULO DE OUTRO IMPOSTO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E 

INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 145, II, 

DA CF/88, BEM COMO DO ARTIGO 77 DO CTN - INCONSTITUCIONALIDADE 

NÃO DECLARADA - IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. É constitucional a 

cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída por meio de 

Decreto, uma vez que ela possui caráter essencial (prevenção de 

incêndios) e se constitui em contraprestação ao serviço específico e 

divisível, não havendo que se falar em afronta ao disposto no artigo 145, II, 

da Constituição Federal/88, bem como ao artigo 77 do Código Tributário 

Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal 

Federal. (ArgInc 90777/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/07/2015, publicado no DJE 29/07/2015). Verifica-se, 

pois, que a cobrança da TACIN é legítima, se instituída pelo Ente Federado 

dotado de competência para regular esse específico serviço, ou seja, o 

Estado. Corroborando: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – CONTRAPRESTAÇÃO INSTITUÍDA 

PELO ENTE ESTATAL – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, 

ESPECÍFICO E DIVISÍVEL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL/88 E DO ARTIGO 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - 

LEGALIDADE RECONHECIDA - INATIVIDADE EMPRESARIAL - 

DEMONSTRAÇÃO - NÃO SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO - 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUITATIVOS – PRETENSÃO 

DE ALTERAÇÃO PARA HONORÁRIOS PERCENTUAIS – CABIMENTO – 

ENQUADRAMENTO NA EXATA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 85, § 3o, 

I, e § 4o, III, DO CPC – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS 

MÍNIMOS - ART. 496, § 3o, II, DO CPC - INAPLICABILIDADE DO DUPLO 

GRAU OBRIGATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - REEXAME NÃO 

CONHECIDO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. É legítima a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio - TACIN -, se cobrada em razão da prevenção 

de incêndios, porquanto instituída como contraprestação a serviço 

essencial, específico e divisível. Entrementes, se a empresa contribuinte 

paralisa as suas atividades, tornando público o fato junto aos órgãos 

competentes, ao tempo e modo devidos, não há falar na sua sujeição à 

aludida incidência tributária. 2. Consoante o entendimento do STJ, o 

CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que 

buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de 

honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve 

ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas, quando não for 

possível pela regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o valor da 

causa. 3. Ante a procedência da Exceção de Pré-Executividade, para o 

fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio, excluindo-o da 

demanda executória de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, 

em favor de seu patrono, na hipótese, na forma estabelecida no artigo 85, 

§ 3o, II, e § 4o, III, do CPC. (TJ/MT - N.U 0001395-14.2014.8.11.0015, , 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial; e, de 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 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. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012186-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA (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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012186-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAINARA RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 
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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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011567-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011567-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISAIAS ALVES FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012471-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE CANDIDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012471-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JAINE CANDIDA MIRANDA REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. A 

presença do Autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto na Lei nº. 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, 

mesma devidamente intimada, a parte autora não compareceu a audiência 

e nem apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 51, inciso I da 

Lei nº. 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria 

ter comprovado a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa da impossibilidade do comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á a exegese do 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 comprovado 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 do mérito, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei nº. 

9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas. Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011594-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011594-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELY DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 
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é necessária a condenação em custas. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MORENO MARQUES (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000858-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ MORENO 

MARQUES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO 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 surtam e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), a 

desistência da presente ação formulada pela parte reclamante. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, e 

o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada esta em julgado, 

ARQUIVE-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003093-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISSON ALVES GONCALVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003093-64.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA 

TESTEMUNHA: DEIVISSON ALVES GONCALVES 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 surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do 

Código de Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pela 

parte reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVE-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004889-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITIENE DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004889-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITIENE DE ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012642-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012642-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REQUERIDO: 

LINDOMAR DIAS DE ALMEIDA JUNIOR Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação 

processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do 

Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes nos moldes 

em que fora celebrado, observando que foram preservados os interesses 

e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, e 

o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. AUTORIZO, em consequência, os necessários levantamentos, se for 

o caso, e, para tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ 

JUDICIAL. Sem custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 
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9.099/95. Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012185-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012185-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012165-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVANIO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012165-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE EDVANIO DE BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. 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 a Exegese do 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. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012930-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEZAINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012930-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA LEZAINSKI REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES 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 surtam e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de 

Processo Civil), a desistência da presente ação formulada pela parte 

reclamante. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). Transitada 

esta em julgado, ARQUIVE-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012897-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PIRES OAB - MT24927/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012897-90.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE HUMBERTO PIRES REQUERIDO: SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não 

há qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim 

ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação 

ao principio ou norma de ordem pública, nem a existência de defeito 

insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. Assim, 

considerando que a transação é ato bilateral com que as partes definem a 

solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato entre as 
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mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes os 

requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas 

partes nos moldes em que fora celebrado, observando que foram 

preservados os interesses e vontade das partes e atendidas as 

formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em consequência, os 

necessários levantamentos, se for o caso, e, para tanto, determino a 

expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem custas, a teor do 

disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Cumpridas as 

determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANA SILVA DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000562-05.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LILIANA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, 

em petição conjunta noticiaram a composição amigável frente ao litígio 

constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice legal à celebração 

da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código 

Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou norma de ordem pública, 

nem a existência de defeito insanável, tendo sido preservados os 

respectivos interesses. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve e 

que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está a 

revelar, assim, presentes os requisitos legais a homologação, extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, ante 

o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos(art. 200 do Código de Processo Civil), o 

acordo entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. AUTORIZO, em 

consequência, os necessários levantamentos, se for o caso, e, para 

tanto, determino a expedição do respectivo ALVARÁ JUDICIAL. Sem 

custas, a teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005095-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRACIETE DA 

SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA DE 

ALAGOAS - CEAL 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: 09/07/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 21 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: 1005096-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME EVARISTO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005096-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GUILHERME 

EVARISTO PIMENTEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 09/07/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 21 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: 1005099-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLIDADE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005099-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DA 

SOLIDADE DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY 

CLAIR BENCICE E 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: 09/07/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 21 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: 1005101-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005101-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

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: 09/07/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 21 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: 1005113-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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MAXLEY DE BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005113-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAXLEY DE 

BARROS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIR VIANA 

SAVARIS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 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: 1011092-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINNE GOMES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011092-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAROLINNE GOMES NASCIMENTO 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 que decorreu o prazo para a 

juntada das contrarrazões, sem sua apresentação. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005125-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BENEDITO 

SALVADOR DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO 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: 09/07/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 23 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: 1005128-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA NARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1005128-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA CLAUDIA 

NARDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOEL BECKER 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 período vespertino Data: 09/07/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005045-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES REQUERIDO: 

DECOLAR.COM LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos . Cuida-se de Ação 

de Rescisão Contratual por Motivos de Caso Fortuito ou Força Maior com 

Dano Moral, onde a parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida torne suspensa a 

exigibilidade do crédito até final decisão, haja vista que o evento para qual 

comprou passagem fora adiado. Juntou documentos. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 330, do mesmo 

código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão parcial 

da tutela provisória de urgência. No caso dos autos, a razoabilidade da 

boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

adquiriu passagens aéreas da empresa Azul Linhas Aéreas, por 

intermédio da empresa Decolar.com, para ir ao jogo de futebol entre São 

Paulo x River Plate, que seria realizado no dia 17/03/2020. Todavia, em 

razão do COVID-19, o jogo fora adiado. Ocorre que restou noticiada a 

informação de que, devido a insurgência da situação, as passagens 

estavam sendo canceladas sem custas ou que o consumidor poderia 

estar utilizando o valor como crédito em voos futuros. No entanto, aduz o 

requerente que tentou entrar em contato com as partes requeridas, 

contudo não obteve sucesso. Igualmente, a verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, 

pelos prints de tela de celular anexadas a peça vestibular, demostrando 

quais as opções os clientes teriam sem custo de multa rescisória ou taxas 

por alterações na data, bem como documentos comprobatórios dos 

pagamentos e reservas de hotel, passagem e ingresso do jogo. 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 estado de pandemia 

de saúde que se instaurou no país devido ao COVID-19, faz-se justificado, 

assim sua pretensão a uma medida urgente. 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 PARCIALMENTE os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95. No mais, 

DETERMINO conforme o disposto no artigo 461, § 5° do Código de 

Processo Civil que a requerida possibilite a remarcação dos voos, em data 

a ser definida pelo autor, o que deverá corresponder no período máximo 

de 01 (um) ano, sem cobranças das taxas usuais, tendo em vista a 

ocorrência de PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de 
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urgência, para que se torne suspensa a exigibilidade do crédito, nesta 

fase do processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Para cumprimento, solicito aos 

servidores do cartório que oficiem as empresas requeridas, dos termos 

desta decisão. 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 artigo 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA STRONA OAB - MT27783/O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FREITAS PEDROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005085-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR: THIAGO LEMES DA SILVA REQUERIDO: JONATHAN FREITAS 

PEDROSA Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão 

de tutela de urgência objetivando que seja oficiado o Departamento de 

Trânsito do Estado do Mato Grosso (DETRAN/MT) a retirar a pontuação da 

CNH do Autor (26 pontos), bem como para que seja oficiada a Secretaria 

de Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) para que 

suspenda a cobrança dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa 

relativos aos exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, incidentes 

sobre a motocicleta de placa KAI-4144, Chassi 9C6KE091060001091, bem 

como abstenha-se de efetuar novos lançamentos até a resolução da 

presente ação. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, 

caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência 

é necessário que a parte requerente apresente os elementos que 

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

resultado útil do processo, sendo vedada tal providencia quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária, tendo 

em vista que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da 

parte reclamante, circunstâncias que tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório e a dilação probatória. Destarte, entendo que no presente 

caso a prévia citação da requerida afigura-se medida útil e necessária, 

visto que a cognição sumária do direito e a antecipação da tutela devem 

estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao que 

estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus parágrafos. 

Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005095-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GRACIETE DA SILVA MENDES REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência Contratual c/c Inexigibilidade de c/c Tutela Antecipada c/c 

Indenização 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 as dívidas que originou tais inserções. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que afirma não ter 

contratado serviços da empresa requerida. Ocorre que diante dos tais 

débitos, teve seu nome incluído 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, bem como pela declaração anual de 

quitação dos débitos que a requerida forneceu a reclamante. 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$ 15,33 (contrato 0469737505794994); R$ 14,80 (contrato 

0469737505794993); 38,28 (contrato 0469737505794992); R$ 34,28 
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(contrato 0469737505794991); R$ 64,05 (contrato 0469737504076293); 

R$ 31,13 (contrato 0469737504076295); R$ 46,68 (contrato 

0469737504076294); R$ 47,82 (0469737504076292) e R$ 44,83 (contrato 

0469737502880164), 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: 1005096-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME EVARISTO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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 DECISÃO Processo: 1005096-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUILHERME EVARISTO PIMENTEL REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual c/c inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c 

Indenização 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 na notícia de que o reclamante 

desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que afirma não ter 

contratado serviços da empresa requerida. Ocorre que diante dos tais 

débitos, teve seu nome incluído 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, bem como pela declaração anual de 

quitação dos débitos que a requerida forneceu a reclamante. 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$ 66,31 (contrato 070698261000041FI) e R$ 61,19 (contrato 

070698261000041CT), 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: 1005099-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLIDADE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005099-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DA SOLIDADE DA CONCEICAO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Contratual c/c inexigibilidade de Débito c/c Tutela 

Antecipada c/c Indenização 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 na notícia de 

que o reclamante desconhece o débito cobrado, tendo em vista que afirma 

não ter contratado serviços da empresa requerida. Ocorre que diante do 

débito em discussão, teve seu nome incluído 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, bem como pela declaração 

anual de quitação dos débitos que a requerida forneceu a reclamante. 

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, 
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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$ 

160,80 (contrato 0298086069), 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: 1005101-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005101-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Contratual c/c inexigibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada c/c 

Indenização 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 na notícia de que o reclamante 

desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que afirma não ter 

contratado serviços da empresa requerida. Ocorre que diante débitos em 

discussão, teve seu nome incluído 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, bem como pela declaração anual de 

quitação dos débitos que a requerida forneceu a reclamante. 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$ 

445,56 (contrato 000089991855330), 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: 1005113-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLEY DE BARROS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005113-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAXLEY DE BARROS ALVES REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência, 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 

não há débitos pendentes junto à empresa requerida. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que não há débitos em 

aberto junto à empresa requerida. Ocorre que diante do tal débito, teve 

seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança 

da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, 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, bem como pela declaração anual de quitação dos débitos que 

a requerida forneceu a reclamante. 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, 
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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$ 1.083,70 

(contrato 27020000003379.1), enquanto estiver sendo discutido, ou seja, 

até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005089-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005089-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI REQUERIDO: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua os perfis falsos de contas criadas na 

rede social da reclamada (Facebook) que vem utilizando as fotos do autor 

indevidamente. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 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 que há algum tempo vem sofrendo transtornos 

com falsidade ideológica. Aduz ainda que notou a existência de dois perfis 

de contas criada na rede social Facebook, utilizando suas fotos, 

supostamente criados por terceiros que tinham como intuito a aplicação 

golpes. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive pelos Boletins de Ocorrências 

feitos pela parte requerente, onde narra os casos descobertos acerca do 

uso de seu nome, bem como prints das páginas da requerida onde 

comprovam a utilização de suas fotos nos perfis criados supostamente 

por terceiros. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois a 

situação exposta poderá causar prejuízos a terceiros, sendo indene de 

dúvidas que a requerente sofrerá danos ainda maiores se a tutela 

postulada for deferida apenas no final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, no prazo de 10 

(dez) dias, exclua os perfis que vem utilizando as fotos da parte autora, 

c o n s t a n t e s  n o s  l i n k s : 

https://www.facebook.com/people/Miguel-Marques/100047445631391 e 

https://www.facebook.com/affonso.flores, devendo a presente decisão 

perdurar até o julgamento final da 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 artigo 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 artigo 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015795-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015795-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA DA SILVA SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por JESSICA DA SILVA 

SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL 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$ 110,34(cento e dez reais e trinta e quatro centavos). 

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. 

Ausência de Prova Mínima Há documentos suficientes nos autos. Indefiro 

a preliminar. Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito Rejeito a preliminar, vez que o documento acostado 

pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 115 de 459



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. 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. 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$110,34(cento e dez reais e trinta e 

quatro centavos); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 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: 1015791-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANECLEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015791-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JANECLEIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Trata-se de reclamação proposta por JANECLEIA DA SILVA em 

face de TELEFÔNICA BRASIL 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$ 

164,04(cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos). Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA 

REVELIA. A Reclamada, apesar de devidamente citada e de ter 

comparecido na audiência de conciliação, deixou de apresentar defesa, 

razão pela qual, nos termos do art. 344, do CPC, reconheço a revelia. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 

como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. 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. Diante da negativa da parte 

Reclamante, cabia à parte Reclamada comprovar a regularidade do débito 

e a existência da relação jurídica entre as partes, apresentando o contrato 

devidamente assinado, ou o áudio da gravação, se a contratação foi 

realizada por “call center”, ônus do qual não se desincumbiu”, nos termos 

do artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. 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, como deve ocorrer no 

presente caso. 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 Ante o 

exposto, nos termos do art. 344 c.c. art. 487, I, ambos do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) reconhecer a revelia da parte 

Reclamada; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

164,04(cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos); e, c) 

condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir 

desta data (súmula 362 do STJ). Extinguindo o feito, com julgamento de 

mérito. Oficie-se ao SERASA/SPC 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 
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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: 1015906-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO SALES (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: 1015906-60.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO SALES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO SALES em face de TELEFÔNICA 

BRASIL 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$ 186,10 

(cento e oitenta e seis reais e dez centavos). 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. 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. 

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. 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. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$186,10 (cento e oitenta e seis reais e 

dez centavos); e, b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento, extinguindo o feito 

com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa 

em definitivo dos dados da parte Reclamante, referente à negativação aqui 

discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010153-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERONDINA NUNES OURIVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROGERIO NUNES DA SILVA (HERDEIRO)

CRISLAINE NUNES DA SILVA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010153-93.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste as primeiras 

declarações, nos termos do art. 620, incisos I a IV do Código de Ritos, bem 

como para que se manifeste quanto ao teor da petição de ID: 2577166, 

além de providenciar a juntada da certidão negativa estadual em nome da 

de cujus, a matrícula atualizada do imóvel inventariado e o plano de partilha 

dos bens inventariados. 2. Após, venham-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

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

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001540-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

herdeira Elisângela Gonçalves Silva para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste sobre a petição de ID: 30368767. 2. Após, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005103-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDRILL FABIANO CASSOL OAB - MT26447/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. A. (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005103-18.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 27096367, pelo que designo o dia 25.05.2020, às 17h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009219-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. D. B. (AUTOR(A))

L. L. D. B. (AUTOR(A))

L. C. L. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. D. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

ISIA MARIA DE FARIA OAB - MT7130/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009219-67.2019.8.11.0003 

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 que, caso queira, apresente 

réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350, do Código de 

Processo Civil. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001507-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001507-94.2017.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002018-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. L. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002018-24.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimação da Defensoria Pública para manifestar, no prazo legal. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002207-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON SEVERINO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002207-70.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

manifestação de ID: 26159213, intime-se a parte requerida para que, no 

prazo legal, se manifeste. 2. Após, venham-me conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001537-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZENE ELVIRA DA FONSECA KRUGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS KRUGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001537-66.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

longo período sem atualização do débito exequendo, determino a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com 

a sua atualização. 2. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público. 3. Após, cumpridas as determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para deliberação quanto ao pedido de penhora on line (ID: 

26258560). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003005-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY DOS SANTOS PEREIRA (REU)

JONATHAN SILVEIRA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003005-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

ofício de ID: 28308289, intime-se a parte autora para que requeira o que de 

direito, no prazo legal. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005076-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEI GONCALVES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO JOAO SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005076-98.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos dos 

art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia da sentença 

declaratória de união estável havida entre a demandante e o de cujus ou 

escritura pública firmada por eles atestado o período de convívio, a fim de 

comprovar sua condição de companheira do falecido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução de mérito, conforme a inteligência do art. 485, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil. 2. Após, conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015729-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIM ASSEF NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA HARTOG ASSEF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015729-96.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso III, 

CPC). 2. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012987-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FLORES SILVA (REQUERENTE)

VANESSA FLORES SILVA SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLE FLORES SILVA MARTINS (REQUERENTE)

SIMONE FLORES SILVA BALDO (REQUERENTE)

DIVINA LUZIA FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012987-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, em especial o ofício de ID: 23335173, verifica-se 

que o de cujus deixou saldo em sua conta poupança no valor de R$ 

3.259,36 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis 

centavos), sendo que, desse montante, encontra-se bloqueada a quantia 

de R$ 2.982,42 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e 

dois centavos), em virtude de restrição judicial determinada nos autos da 

Execução Fiscal n.º 1725-87.2018.4.01.3602, em trâmite perante uma das 

Varas da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Rondonópolis/MT. 2. 

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao teor do ofício de ID: 23335173. 3. Após, venham-me 

os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007778-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA CORREIA (REQUERENTE)

JACKELINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007778-51.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao teor 

do ofício de ID: 22957114. 2. Após, venham-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003927-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

UALLISSON NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE LIMA OAB - MT24279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003927-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao teor 

dos ofícios de ID: 20254087, 21094286 e 21931540. 2. Após, venham-me 

os autos conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001514-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. (REQUERENTE)

A. R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

ROSENILDA ROSA DA SILVA OAB - 022.969.101-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001514-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 28088366, tendo em vista que, da análise da petição inicial, tem-se que 

o objeto do alvará pleiteado se limitou à autorização para assinar Termo de 

Rescisão de Contrato de Trabalho em nome do de cujus, não havendo 

nenhum pedido em relação à saque de FGTS, além do que, o feito já se 

encontra encerrado. 2. Após a preclusão, em não havendo pendências, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e as cautelas de praxe. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008783-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008783-11.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante ao teor da 

petição de ID: 25844991, determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 

(seis) meses. 2. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 3. Findando 

o prazo supra, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001994-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS HENRIQUE FARIAS BRITO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GABRIELLA FARIAS BRITO (HERDEIRO)

VINICIUS HENRIQUE FARIAS BRITO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001994-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que os imóveis matriculados sob o n.º 

36.243 (ID: 14366803) e n.º 36.244 (ID: 14366827) não estão em nome do 

de cujus, e sim de terceiros. 2. Diante disso, intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça tal fato, bem como para trazer 

as autos as certidões negativas em nome do de cujus e plano de partilha 

dos bens inventariados, além de se manifestar quanto ao teor do petitório 

de ID: 28504904. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014089-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA PEREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERMINO BALBINO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014089-58.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante o 

teor da petição de ID: 28154757, intime-se o inventariante para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, carrear aos autos a certidão negativa de testamento, 

certidão negativa federal e a certidão negativa estadual em nome da de 

cujus Anna da Silva Pereira. 3. Aportando aos autos as certidões supra, 

venham-me os autos conclusos para o julgamento da partilha. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013843-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE CASTRO FEITOZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DHIEGO DE CASTRO FEITOZA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013843-62.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso II, do Código de Ritos, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

devendo incluir no polo ativo da demanda o genitor do falecido. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004233-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

GIOVANA DE OLIVEIRA DUARTE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI PEREIRA DUARTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004233-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o plano 

de partilha dos bens inventariados. 2. Após, intime-se a herdeira Giovana 

de Oliveira Duarte Ribeiro para que, no mesmo prazo, se manifeste nos 

autos. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 

5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 

de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381484 Nr: 9716-55.2006.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

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

- OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE SERGIO 

MARTINS RIBEIRO, para devolução dos autos nº 9716-55.2006.811.0003, 

Protocolo 381484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000752-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. C. S. (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 

(três) dias,contados da expiração deste edital, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a 

garantia da execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Código de 

Processo Civil), 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. VALOR DOS ALIMENTOS DEVIDOS: R$ 44.938,19 

(quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e dezenove 

centavos, referentes aos meses de Janeiro/2006 a Outubro/2017. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Para as hipóteses de pronto pagamento ou 

não oferecimento de embargos à execução, fixo honorários advocatícios 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

ex vi do disposto no parágrafo único, do art. 827, do CPC, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 828, caput, do Código de Ritos. 2. O executado poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de 

citação, resistir à execução por intermédio de embargos, que não terão 

efeito suspensivo (arts. 914, da Lei Instrumental Civil). 3. Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC). Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010520-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. V. (REU)

 

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, para no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 6.130,76, referentes aos meses 

de Abril/2016 a Dezembro/2017, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 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; 2. Não 

sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3.Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), é contado do término do prazo 

deste edital; 2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido 

de custas e honorários de advogado, poderá o devedor requerer o 

pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso 

de integral pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 

4. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo 

tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 

atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 826, CPC). Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005393-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. D. S. (REU)

 

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, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, contado do término do prazo deste edital. efetue o 

pagamento do débito, referentes aos meses de Dezembro/2016 a 

Abril/2017, que corrigidas atingem a importância de R$ 1.125,14 (mil cento 

e vinte e cinco reais e quatorze centavos), por meio de depósito em conta 

bancária, na Conta Corrente 0012543-1, Agência 0252-6, Banco 

Bradesco, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a 

garantia da execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Novo Código 

de Processo Civil). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido. Para as hipóteses de pronto 

pagamento ou não oferecimento de embargos à execução, foram fixados 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, ex vi do disposto no parágrafo único, do art. 827, 

do CPC, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de satisfação 

integral da dívida no prazo a que alude o art. 828, caput, do Código de 

Ritos. O executado poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos 

autos do mandado de citação, resistir à execução por intermédio de 

embargos, que não terão efeito suspensivo (arts. 914, da Lei Instrumental 

Civil).Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC). Eu, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001238-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FRANCO BORGES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - MT0015222A 

(ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FRANCO BORGES (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001238-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

o menor, neto do de cujus, figura no presente inventário não como 

herdeiro necessário, e sim como legatário, conforme se dessume do 

testamento de ID: 1654011 e levando em conta que o feito tramita há 

quase quatro anos e que todos os herdeiros necessários são maiores e 

capazes, ambos representados pelo mesmo advogado, entendo ser 

despicienda a avaliação judicial dos bens inventariados e, deste modo, 

indefiro a cota ministerial de ID: 29959921. 2. No mais, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos o 

plano de partilha dos bens inventariados. 3. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias. 4. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002640-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIMAO JORGE ROEWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ROEWER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

L. B. R. (HERDEIRO)

DALILA NAZARIO BARDEN SALES (REPRESENTADO)

EMILIA PERES GIROLDO OAB - MT9929-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002640-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 29446956, pelo que determino a avaliação judicial dos 

bens inventariados. 2. Aportando aos autos o laudo de avaliação, abra-se 

vista à inventariante, aos herdeiros e ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 635, caput, do 

CPC. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 

de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010473-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO NONATO DE SALES (REQUERENTE)

SANDRA MARIA SALES (REQUERENTE)

SOLANGE DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

IRAIDES DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

SUELY DOS SANTOS SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON NONATO DE SALES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010473-46.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção à cota 

ministerial de ID: 29482768, intime-se a inventariante para que, no prazo de 

10 (dez) dias, providencie a formalização das renúncias dos quinhões 

hereditários dos herdeiros em favor da viúva meeira por instrumento 

público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do Código Civil, 

com exceção do herdeiro Aguinaldo Nonato de Sales, haja vista ser 

incapaz e, em razão disso, seu quinhão deverá ser devidamente 

resguardado. 2. Cumprida a determinação supra, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013558-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA RAMALHO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA RAMALHO CAVALCANTE (REQUERIDO)

PEDRO FREITAS CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013558-06.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005986-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENI PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ONDINO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005986-62.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

teor da cota ministerial de ID: 29591459, nos termos do art. 1.877, do 

Código Civil, bem como do art. 737, § 1º, do CPC, proceda-se à citação 

dos herdeiros legítimos do de cujus para que se manifestem a respeito do 

testamento objeto da exordial, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, 

abra-se vista ao representante do Ministério Público e à parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem. 3. Cumpridas as 

diligências supra, venham-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001610-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR LEDES BARBOSA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001610-96.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

teor da petição de ID: 29756363, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 6 (seis) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. 

Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016067-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016067-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da petição de ID: 29159603, nomeio inventariante a herdeira 

Rosangela Peixoto de Souza, a qual deverá ser intimada para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 

617, parágrafo único, do Código de Ritos, bem como para informar se o 

herdeiro Jaime Ferreira Gomes deixou algum descendente. 2. Sem prejuízo 

da determinação supra, intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 

(vinte) dias, preste as primeiras declarações, a teor do que dispõe o art. 

620, do CPC. 3. Após, cumpram os itens n.º 5 e os seguintes da decisão 

de ID: 27562633. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003224-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO GOMES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO TOLOSA COELHO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSÉ AUGUSTO TOLOSA COELHO JUNIOR (HERDEIRO)

SERGIO BOLIVAR GOMES COELHO (HERDEIRO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003224-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra integralmente 

o comando inserto na decisão de ID: 29166556, no sentido de trazer aos 

autos a certidão negativa do município de Santo Anastácio/SP em nome do 

de cujus. 2. Aportando aos autos os documentos supra, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009580-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GELIS DE CARVALHO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DENES MARCOS DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009580-55.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor do acórdão de ID: 30060464, intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste em relação às avaliações judiciais de 

ID: 27065926 e 27065938. 2. Após, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal. 3. Cumpridas as 

determinações supra, venham-me os autos conclusos para deliberação. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006940-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MACAUBA DANTAS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006940-11.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal. 2. Após, venham-me conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013508-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PAULA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013508-77.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 29366432, determinando que a equipe multidisciplinar 

forense proceda, in loco, ao estudo psicossocial das condições das 

partes. 2. Com a juntada do laudo da equipe multidisciplinar forense, 

abra-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao representante do 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 3. Após, venham-me 

conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 

de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012963-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI ANTONIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARC KELLYSON FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012963-70.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 30115411, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos os documentos 

pessoais e a certidão de nascimento do do interditado Marc Kellyson 

Ferreira da Silva. 2. Após, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público para que se manifeste, no prazo legal. 3. Cumpridas as 

determinações supra, venham-me os autos conclusos para deliberação. 4. 

Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003037-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

MARIA DOS ANJOS FERREIRA LEMES OAB - 013.743.121-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003037-31.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, 

determino o apensamento dos presentes autos à Ação de Inventário n.º 

1011441-08.2019.811.0003. 2. Recebo a exordial. 3. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe para a 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. 4. Sobre os pedidos formulados na 

exordial, intimem-se pessoalmente os herdeiros para que se manifestem, 

no prazo legal. 5. Da mesma forma, oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 6. Cumpridas as 

diligências supra, venham-me os autos conclusos. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001320-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001320-81.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe para a 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. Da mesma forma, oficie-se à 

instituição financeira declinada na inicial para que informe ao juízo quanto 

à existência de numerário em conta bancária em favor da de cujus. 4. 

Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002697-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FERNANDA CAROLINE DE CARVALHO DE ABREU (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LEANDRO MOREIRA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVANDES DE SOUZA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002697-87.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe para a 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. Da mesma forma, oficie-se às 

instituições financeiras declinadas na inicial para que informe ao juízo 

quanto à existência de numerário em conta bancária em favor da de cujus, 

bem como ao INSS, nos moldes postulados. 4. Cumpridas as diligências 

supra, venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004401-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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ALESSANDRO ALVES DA SILVA (INVENTARIANTE)

WILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ULISSES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LOURDES SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004401-38.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

Alessandro Alves da Silva, que deverá ser intimado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. Considerando 

as informações carreadas na inicial de ID: 30068226, segundo as quais os 

herdeiros da de cujus são maiores e capazes, processe-se o feito sob o 

rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos, 

providenciando o inventariante as primeiras declarações e o plano de 

partilha dos bens inventariados. 5. Após, venham-me os autos conclusos. 

6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 

de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004180-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DAS CHAGAS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004180-55.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a requerente, 

Aparecida da Silva, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer a certidão 

negativa de testamento (Provimento n.º 56/2016, do CNJ), 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 (art. 

620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro 

(art. 626, CPC), 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). 6. 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 da inventariante para prestá-las. 7. Após, 

conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004477-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIR JANKE BATISTA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SOBRINHO (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

S. J. B. (HERDEIRO)

CLAUDINEI JANKE BATISTA (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004477-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às 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. Nomeio inventariante a requerente, 

Laudir Janke Batista, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, a certidão negativa da fazenda 

estadual (emitida de forma conjunta pela PGE e SEFAZ) e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de 

algum herdeiro (art. 626, CPC), 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). 6. 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 da inventariante para 

prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013021-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS GONCALVES VICENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013021-73.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

presente execução de título executivo extrajudicial. 2. Cite-se a parte 

executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, nos termos do art. 829, do Código de Processo Civil. 

3. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento) do valor da execução a serem pagos pela parte executada, 

consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 4. Conste 

no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, 

CPC). 5. O mandado de citação deverá constar ordem para penhora e a 

avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado. 6. A penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente. 7. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do CPC). 8. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o 

oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do CPC). 9. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3°, 

do CPC). 10. Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). 11. Intime-se. 12. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001535-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES BALDUINO NETO OAB - 632.630.171-87 
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(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAILA MURAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - 213.363.668-42 (PROCURADOR)

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - 265.690.598-23 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001535-57.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Abra-se vista ao representante do Ministério Público para manifestação, 

no prazo legal. 3. Após, venham-me conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004923-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAS NEVES NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004923-65.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, 

CPC), postergando a análise da tutela de urgência 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. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo fluirá a partir da juntada do mandado 

devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se ainda à parte requerida 

que, se não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme 

dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. Após, abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004673-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

CICERA ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

GABRIEL JORGE ALVES ORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ OAB - MT22861/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ORNELAS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004673-32.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao 

juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do de 

cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

junte aos autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além 

daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de 

declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 

5. Com a resposta do ofício, abra-se vista dos autos à parte autora e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005015-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINEUSA DE LIMA (INVENTARIANTE)

EUZA NUNES PEREIRA (INVENTARIANTE)

ELZA LIMA PEREIRA (INVENTARIANTE)

CLEUZA LIMA PEREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADERINO JOSE PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005015-43.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a requerente Cleuza Lima 

Pereira Rodrigues, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à proemial, 

segundo a qual as herdeiras do de cujus são maiores e capazes, 

processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do 

Código de Ritos, devendo a pessoa da inventariante providenciar a juntada 

da certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, atendendo às disposições contidas no art. 2º, do 

Provimento 56/2016, CNJ, bem como o plano de partilha dos bens 

inventariados. 5. Após a juntada aos autos da documentação mencionada, 

venham-me conclusos para a sentença. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016645-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. P. D. S. (REQUERENTE)

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GILBERTO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLIENE HONORIO DE SOUZA OAB - MT0014029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016645-33.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial, devidamente emendada (IDs: 27854249 e 29558177). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira declinada na inicial, 

bem como à Prefeitura Municipal de Rondonópolis para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, informem ao juízo quanto à existência de numerário em 

favor da de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros herdeiros da 

falecida além daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para 

tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) 

testemunhas. 5. Com a resposta dos ofícios, abra-se vista dos autos à 

parte autora e, em seguida, ao representante do Ministério Público para 

que, no prazo legal, se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000876-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000876-48.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, 

determino o apensamento dos presentes autos à Ação de Inventário n.º 

1000705-91.2020.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe para a 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. 4. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem ao 

juízo quanto à existência de numerário em favor do de cujus. 5. Com a 

resposta dos ofícios, intime-se a parte autora e os demais herdeiros para 

que se manifestem, no prazo legal. 6. Após, venham-me os autos 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004313-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRYSTINA RODRIGUES FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

ALEX JOSE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004313-97.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao 

juízo quanto à existência de numerário em conta bancária em favor do de 

cujus. 4. Outrossim, procedo com a juntada do extrato da pesquisa feita 

junto ao Sistema Renajud atestando a existência do veículo informado na 

exordial e confirmando a sua propriedade em relação ao falecido. 5. 

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

autos prova de que não há outros herdeiros do falecido além daqueles 

mencionados no processo, utilizando-se, para tanto, de declarações com 

firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) testemunhas. 6. Com a 

respostado ofício, abra-se vista dos autos à parte autora e, em seguida, 

ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, se 

manifestem. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009012-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EVELTON LEMOS DE SOUSA (REQUERIDO)

LUANA LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

LUCIANA MORAIS LEMOS DE SENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009012-68.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 21.05.2020, às 17h, para a realização da audiência atempada no ID: 

25815322. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008519-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA SIENA BALARDI OAB - MS6112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE MOREIRA VASTOR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008519-91.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 14.07.2020, às 13h50min, para a realização da audiência atempada no 

ID: 26540433. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003605-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SANTANA DE BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. D. B. (REU)

CIBELY DELGADO DE BOMFIM (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003605-47.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 14.05.2020, às 15h, para a realização da audiência atempada no ID: 

29807938. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001123-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PORTELA OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN LUCAS BORGES OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001123-29.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 14.05.2020, às 15h30min, para a realização da audiência atempada no 

ID: 29777288. 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006160-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARILZINETE MOTA GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006160-42.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, caso queira, apresente réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 350, do Código de Processo Civil. 2. No mais, sem 

prejuízo do acima deliberado, determino a intimação da parte autora para 

que, no mesmo prazo supra, carreie aos autos documento hábil a 

comprovar a propriedade do imóvel objeto de partilha, eis que o constante 

no ID: 9748594 não presta para os fins colimados, conforme preconiza o 

art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto a sua 

partilha. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002423-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TRICHES BERTOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SCHINDLER OAB - PR79852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002423-26.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 30.04.2020, às 16h30min, para a realização da audiência atempada 

nos autos (ID: 29305870). 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002423-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TRICHES BERTOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SCHINDLER OAB - PR79852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002423-26.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 2020, redesigno o 

dia 30.04.2020, às 16h30min, para a realização da audiência atempada 

nos autos (ID: 29305870). 2. Intimem-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008501-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA MOTA (REQUERENTE)

JESSICA ANY SANTANA MOTA (REQUERENTE)

MARCIA REGINA ARAUJO DE BRITO (REQUERENTE)

KATYUCE CRISTINA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES OAB - MT16777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CESARIO MOTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008501-07.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, caput, CPC), o arrolamento dos bens deixados por 

JOSÉ CESÁRIO MOTA FILHO (qualificado nos autos), na forma delineada 

no ID: 29567094, 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, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002458-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA MATTAR GUASTALDI PACHECO (REQUERENTE)

RENATO LUIZ GONCALVES GUASTALDI (REQUERENTE)

VALDIVINA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

VITOR LUIZ GONCALVES GUASTALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUILHERME FERNANDES LOPES PACHECO OAB - SP142947 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ GUASTALDI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JULIANA APARECIDA SILVA (HERDEIRO)

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002458-88.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, caput, CPC), o arrolamento dos bens deixados por 

JORGE LUIZ GUASTALDI (qualificado nos autos), na forma delineada no 

ID: 19255011, 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 alvarás judiciais. 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, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009002-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MENDES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009002-24.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por SAMUEL MENDES LEITE em 

face de ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (qualificados na peça 

vestibular). 2. As partes celebraram acordo, conforme termo carreado no 

ID: 30383848. 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas. 6. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que as partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, bem como que inexistem irregularidades nem questões 

pendentes de apreciação, pelo que a homologação do acordo é medida 

que se impõe. 7. Tendo em vista que o casamento restou comprovado pela 

certidão juntada ao feito ID: 22812352 e as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 8. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Estatuto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por SAMUEL MENDES 

LEITE em face de ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE (qualificados nos 

autos). 9. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 11. Oficie-se ao titular 
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do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 12. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERRONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEMEAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001877-68.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. 

PARTILHA DE BENS aforada por MARIA APARECIDA FERRONATO em 

face de FRANCISCO SEMEÃO DA SILVA (qualificados na peça vestibular), 

onde expõe a parte autora que manteve um relacionamento com o 

requerido, desde 1986 até 2013 e desta união adveio um bem a partilhar. 

2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado no ID: 

30053066. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente 

à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso III, b, 

do Estatuto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para reconhecer, 

com efeito ex tunc, a união estável havida entre MARIA APARECIDA 

FERRONATO e FRANCISCO SEMEÃO DA SILVA (qualificados nos autos), 

mantida pelo período de 1986 até 2013, e decretar a sua dissolução, 

deferindo a partilha de bens conforme acordado no ID: 30053066. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Tendo as 

partes renunciado ao prazo recursal, a presente transita em julgado com 

sua publicação, após, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002223-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAYONARA DE DEUS E SILVA (REQUERENTE)

WELINTON ZOPELLETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA ZOPELLETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002223-53.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por SAYONARA DE DEUS E SILVA e 

WELINTON ZOPELLETO em face de JUREMA ZOPELLETO (qualificadas 

nos autos). 2. Foi realizado o estudo social (ID: 27357860) e a perícia 

médica (ID: 23984359) com a parte interditanda. 3. O representante do 

Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 29968199, 

requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme estudo social realizado pela 

equipe interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita 

nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar as partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de JUREMA ZOPELLETO (qualificada nos autos), 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a requerente SAYONARA DE DEUS E SILVA. 15. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DE SOUZA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 128 de 459



Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002703-31.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. ALDA DE SOUZA 

E SOUSA, CLESCIANE JUSTINO DE SOUSA e CHARLES JUSTINO DE 

SOUZA (qualificados nos autos) postulam a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores deixados junto à Caixa 

Econômica Federal, existentes em favor de Josenito Justino de Souza, 

falecido. 2. A inicial foi instruída com os documentos necessários à 

propositura da demanda, procuração, documentos pessoais dos 

interessados, certidão de óbito do falecido, bem como saldo bancário, 

além de declarações de testemunhas. 3. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Analisando detidamente 

os presentes autos, vê-se que, de fato, a pretensão dos requerentes 

merece prosperar, uma vez que são os únicos herdeiros do falecido, o 

que evidencia seu interesse e legitimidade para postular o presente alvará. 

5. Quanto à possibilidade da concessão do pretendido alvará, anoto o 

seguinte aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O 

LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO 

FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A 

INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. 

QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, 

RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO 

AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO 

AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização 

dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da 

Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 6. No que tange ao levantamento de valor residual existente em 

favor da falecida anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO INSS. 

CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo dependente 

habilitado a receber o pensionamento por morte, o levantamento do 

resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, mormente quando há 

concordância dos demais herdeiros, maiores e capazes, e o inventário já 

está sendo realizado na via extrajudicial. Deram provimento ao recurso 

para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - AC: 70055274674 RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 26.09.2013, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02.10.2013) 

(grifo nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem 

como atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial 

merece guarida. 8. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se 

expeça alvará judicial em favor dos requerentes (qualificados nos autos), 

autorizando-os a proceder ao levantamento de todo e qualquer valor 

existente junto à Caixa Econômica Federal em favor de Josenito Justino de 

Souza, falecido. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em custas, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Sem condenação em 

honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013722-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAELA BARBOSA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BARBOSA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013722-34.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por ELZITA 

ALVES BARBOSA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante no ID: 25646262, 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, seja expedida a competente carta de adjudicação. 3. Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, 

abra-se vista à Fazenda Pública. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010483-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MATOS DE MENDONCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR MATOS DE MENDONCA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010483-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por ARMANDO 

DIAS DE MENDONÇA e EVANIR MATOS DE MENDONÇA (qualificados nos 

autos), na forma pleiteada pela inventariante no ID: 20962928, 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 alvarás judiciais. 3. Em atendimento ao 

art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à 

Fazenda Pública. 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004826-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORALINO BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CHAVES BARBIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004826-02.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVENTÁRIO dos bens do ESPÓLIO DE MARTA CHAVES 

BARBIERI, representado por seu inventariante, Sr. Oralino Barbieri 

(qualificados nos autos). 2. O inventariante foi pessoalmente intimado (ID: 

27581082) para se manifestar nos autos, contudo, permaneceu inerte, 

conforme certidão de ID: 30184170, da mesma forma, seu patrono foi 

intimado através do DJE (ID: 30184170), deixando escoar in albis o prazo 

sem qualquer manifestação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando, por não praticar os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 5. 

Ademais, também preceitua o art. 274, parágrafo único, do Código de 
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Ritos, que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço 

residencial ou profissional declinado na exordial, vez que cumpre às 

partes atualizar seu endereço no processo sempre que houver 

modificação temporária ou definitiva. 6. Pela análise dos autos, vê-se que 

o inventariante foi intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, 

quedando-se silente, sendo que seu patrono, pelo DJE, também não se 

manifestou nos autos, restando caracterizada a desídia em praticar os 

atos e diligências que lhe competia, fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil, já que ao juiz 

incumbe velar pela razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, 

CF). 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso III, do 

Código de Ritos. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 9. 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, 23 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009830-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009830-88.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. KELLEN REGINA 

DA SILVA (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores existentes na Caixa 

Econômica Federal, mais especificamente na conta vinculada ao FGTS/PIS, 

em nome de Queniz Nunes de Almeida, falecida. 2. A inicial, de ID: 

10921406, foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação. 3. No ID: 21209068, aportou ofício da Caixa Econômica Federal, 

informando a existência de saldo na conta vinculada do FGTS/PIS em 

nome da falecida. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, que a autora é filha da de cujus, bem 

como que, há um crédito de FGTS/PIS em favor desta, conforme ilustra o 

documento de ID: 21209068. 6. Quanto à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 7. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 8. Pelo exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça alvará judicial 

em favor da parte autora (qualificada nos autos), autorizando-a a 

proceder com o necessário para o levantamento/recebimento de todo e 

qualquer valor existente na Caixa Econômica Federal em nome da de cujus 

Queniz Nunes de Almeida. 9. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 10. Sem condenação em 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. 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, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001207-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001207-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. LAURA ROSA DE 

FREITAS (qualificada nos autos) postula a este juízo a concessão de 

ALVARÁ JUDICIAL para levantamento de valores existentes na Caixa 

Econômica Federal, mais especificamente na conta vinculada ao FGTS/PIS, 

em nome de Douglas Freitas Moreno, falecido. 2. A inicial, de ID: 11882831, 

foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. 

No ID: 23334728, aportou-se ofício da Caixa Econômica Federal, 

informando a existência de saldo na conta vinculada do FGTS/PIS em 

nome do falecido. 4. A respeito do teor dos ofícios, sobreveio o petitório 

de ID: 26647266, em que a parte autora reitera o pleito de expedição de 

alvará gizado na exordial. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Analisando detidamente os 

presentes autos, vê-se que, de fato, que a autora é mãe do de cujus, bem 

como que há um crédito de FGTS em favor deste, conforme ilustra o 

documento de ID: 23334728. 7. Quanto à possibilidade da concessão do 

pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte 

aresto: “PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE 

VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E 

COMPANHEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. 

VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR 

EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE 

TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA 

FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS 

SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos 

princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 

6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores 

que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a 

existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada 

reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento 

privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento 

do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento. 

Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola 

realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, 

especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os 

filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento 

familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 

20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data 

de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo 

nosso) 8. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 9. Pelo exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedente o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça alvará judicial 

em favor da parte autora (qualificada nos autos), autorizando-a a 

proceder com o necessário para o levantamento/recebimento de todo e 

qualquer valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do de cujus 

Douglas Freitas Moreno. 10. Expeçam-se os mandados e ofícios 
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necessários ao cumprimento deste decisum. 11. Sem condenação em 

custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo do Edital: 20 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1004026-42.2017.8.11.0003

Valor da causa: R$ 937,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241)

 POLO ATIVO: E. O. S.

POLO PASSIVO: J. O. S.

FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os 

Autos de Interdição do processo acima especificado, que ERENILDES 

OLIVEIRA DA SILVA AMIK move em face de JOILSON OLIVEIRA DA 

SILVA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "...13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de JOILSON OLIVEIRA DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, ERENILDES 

OLIVEIRA DA SILVA AMIK. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 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, GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES, digitei

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1012561-23.2018.8.11.0003

Valor da causa: 0,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: ELDER SANTIAGO LIMA

Endereço: AVENIDA CANINDÉ, 553, JARDIM IGUASSU, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78730-308

POLO PASSIVO: VALMIR FERREIRA LIMA

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS

 FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, 

Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e 

Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que ELDER SANTIAGO LIMA move em desfavor de VALMIR FERREIRA 

LIMA, sendo decretada a interdição desta conforme se vê da sentença 

seguinte 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.

SENTENÇA: " (...) 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de VALMIR FERREIRA LIMA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curador da parte interditada a parte requerente, ELDER SANTIAGO 

LIMA. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, 

c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se 

mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 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, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei..

 RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CG

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003431-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003431-38.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra. 2. Com efeito, sopesando-se o trânsito em 

julgado da sentença homologatória de partilha consensual entre os 

herdeiros nos autos de nº. 1002170-72.2019.8.11.0003, decaindo o então 

representante do espólio do aludido múnus desde então, faculto a parte 

autora a emenda da inicial, a fim de instruir o feito com o instrumento de 

procuração outorgado por cada um dos sucessores, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do 

CPC), sobretudo por tratar-se de ação afeta a jurisdição voluntária, 

inadmitindo-se a contenciosidade. Ainda, traga ao feito, no mesmo lapso, 

os documentos indicativos da disponibilidade dos valores narrados na 

exordial, porquanto a peça veio desacompanhada dos extratos 

anunciados. 3. Após, tornem-me conclusos. Intime-se. Rondonópolis-MT, 

17 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004227-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN WAKI LEITE OAB - MT18877/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

M. P. D. C. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004227-29.2020.8.11.0003 Vistos etc., De início, é sabido que a Justiça 

deve estar ao alcance de todos, sendo evidente que, ao requerente 

desprovido de meios para arcar com as despesas processuais, deve ser 

garantido o acesso ao Poder Judiciário, independente do pagamento de 
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quaisquer despesas. Entretanto, por se tratar de garantia excepcional, 

não pode converter-se em regra geral, o que acarretaria a inviabilidade de 

funcionamento do Poder Judiciário. De outra banda, é evidente que, nos 

dias atuais, dificuldades financeiras todos possuem, mormente ante a 

grave crise econômica que nos afeta e os altos preços de produtos e 

serviços em geral. Todavia, não se pode conceder indiscriminadamente o 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a 

sua verdadeira finalidade. Infelizmente, verifica-se imensamente o uso 

indevido de tal benefício por pessoas que não são carentes e se afirmam 

assim, com o único intuito de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, o que não pode ser permitido. Atualmente, raras são as 

ações em que as partes não se intitulam “pobres” e postulam o benefício 

da assistência judiciária gratuita, prejudicando àqueles que realmente 

fazem jus ao benefício. Assim, “O benefício da gratuidade não é absoluto, 

pois não há como condicionar o benefício a simples alegação quando 

existem indícios de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz 

crer não ser ela pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 

100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de 

Carvalho). A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50) - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE 

QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO 

IMPROVIDO. I - O benefício instituído pela Lei nº 1.060/50, que a Carta 

Magna recepcionou no artigo 5º, LXXIV, deve ser concedido às pessoas 

físicas impossibilitadas de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. II - Não 

obstante o preceito constitucional, o Juiz (art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode 

indeferir o pedido da assistência judiciária, quando encontrar, no caso 

concreto, razões para recusar a mera alegação de prejuízo ao orçamento 

familiar" (TJMT, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 106512/2007, 

rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, julgado em 10-3-2008). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – SINAIS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS 

CUSTAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE PREVISTA PELO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO 

CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A assistência judiciária GRATUITA é 

de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas 

classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da 

lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). No caso em tela, em que pese o pedido 

vertido ao final da peça inicial, sobretudo, os elementos trazidos à 

conhecimento através da emenda à inicial, alegada hipossuficiência não 

foi corroborada. Por seu turno, notadamente a teor da qualificação 

profissional exposta nos autos não se coaduna com o benefício da 

assistência judiciária gratuita almejado, razão pela qual hei por bem 

indeferir gratuidade da justiça, notadamente porque não há como inferir 

ser a parte autora pobre diante da lei, estando seu pedido, divorciado dos 

demais elementos por ela acostados no feito. No entanto, é cediço que 

sendo a autora do pedido de alimentos criança, por óbvio, não ostenta 

vinculo de emprego e, portanto, não detém, rendimentos para arcar com 

as custas processuais atinentes a sua pretensão, não havendo que se 

confundir a situação financeira da filha, ora legitimada ad causam aos 

alimentos, com a de sua representante legal, ora genitora, que no caso, é 

parte ativa tão somente em relação ao pedido de guarda e dissolução da 

união estável. Diante disso, faculto a autora Viviane Aparecida de Oliveira 

Soares a valorar a causa relativamente ao pedido de guarda e dissolução 

de união estável, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 

aferível (CPC, art. 291) assim como promover o recolhimento da taxa 

judiciária e custas judiciais correspondente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não processamento do pedido e prosseguimento da demanda 

tão somente em relação aos alimentos vindicados em favor da criança, 

que deixo de analisar nesta oportunidade, em razão da ausência de 

pedido fundamentado na urgência. Na oportunidade, deverá emendar a 

inicial, uma vez a legitimidade ativa para cada pedido é diversa bem como 

regularizar a representação processual do legitimado. Destaca-se, 

portanto, que quem pode figurar no polo ativo do pedido de 

regulamentação de guarda é a genitora/representante legal do petiz, ao 

revés, em relação aos alimentos a criança é quem detém legitimidade. 

Senão vejamos: GUARDA DE FILHO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

LEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE QUE DETÉM A GUARDA. Lei 6.515/77, art. 

15. ECA, art. 21. STJ – REsp: 108943 DF 1996/0060519-0, Rel. Ministro 

Barros Monteiro, DJE 16/09/2002. Escoado o prazo, independente de 

manifestação, conclusos. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004319-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THANDER DOS SANTOS AURELIO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERIS GISLENE DOS SANTOS AURELIO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004319-07.2020.8.11.0003 Vistos etc., Ab initio, diante da informação 

vertida no assento de óbito (ID 30127537), dando conta do estado civil de 

divorciada da falecida, aliada a certidão de casamento, desprovida das 

anotações pertinentes, faculto a parte autora a apresentação do r. 

assento civil atualizado, a fim de esclarecer a questão em baila, devendo 

ser noticiado o endereço do cônjuge supérstite, em caso de vigência do 

enlace matrimonial. Ademais, considerando-se aventada inexistência de 

bens a serem amealhados (ID 30127537), deverá o mesmo esclarecer a r. 

assertiva, nominando-se qual o patrimônio objeto do presente pleito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Escoado o prazo, tornem-me conclusos. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015711-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VIEIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DA SILVA (INVENTARIADO)

ANÉSIO VIEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Processo nº.: 1015711-75.2019.8.11.0003 Vistos etc., Registro que este 

processo está incluso em meta prioritária de julgamento estabelecida pelo 

CNJ, devendo a inventariante cumprir com o seu dever de colaboração, 

para que haja uma célere prestação jurisdicional, sendo que o prazo 

vindicado no pedido retro já transcorreu de longa data. É sabido que com a 

vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve 

por parte do legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito 

Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se 

não só de valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do 

CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de 

forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário 

senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para 

que haja a adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que 

as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, 

portanto, imprescindível uma postura ativa dos interessados Na mesma 

direção leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, 

uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um 

fim, que é a prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418). 

Assim, acaso a interessada não seja detentora da documentação 

necessária para subsidiar o julgamento do pedido autoral, poderá postular 

em momento oportuno eventual pedido de sobrepartilha ou partilha. Desse 

modo, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 
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eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Assim, reitero a intimação da autora para que apresente a 

documentação a que alude o decisum de ID 26892850, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Diligências necessárias. Rondonópolis, 14 de 

março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009989-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERNANDES DA SILVA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MIRIAN FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

NAIARA FERREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009989-60.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Intime-se o inventariante para 

instruir o feito com o competente plano final de partilha, no prazo de 15 

(quinze) dias, contemplando a quota-parte atribuída a cada um dos 

sucessores em relação aos bens inventariados, atentando-se, ademais, a 

unicidade de domínio perante o órgão de trânsito. No mesmo lapso, traga o 

representante do espólio a certidão negativa de débito municipal e 

estadual em nome do de cujus, sob pena de extinção (art. 485, IV, do 

CPC). 2. Em caso de inércia, promova-se a intimação pessoal do 

inventariante, bem como via publicação oficial para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, conferir regular impulso ao feito, 

atendendo as disposições alhures referidas, sob a mesma advertência 

(art. 485, IV, do CPC). Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por 

razões alheias a alteração de endereço (art. 274, parágrafo único, do 

CPC), determino sua intimação por edital para fins e prazo do quanto 

disposto acima, sob pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). 

Prazo do edital: 20 (vinte) dias. 3. Transcorrido o prazo assinalado, 

independentemente de cumprimento, tornem-me conclusos para sentença. 

Às providências. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016362-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO OAB - MS21021-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para que, querendo, se manifeste sobre a 

defesa do requerido.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009008-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. M. (REQUERIDO)

L. H. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LOPES CARDOSO OAB - MS6021 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

S. M. M. (TESTEMUNHA)

N. T. D. O. (TESTEMUNHA)

U. T. D. O. (TESTEMUNHA)

 

Intimação das partes sobre a redesignação de audiência no Juízo de 

Dourados-MS, conforme ofício 178/2020, com data prevista para 

20/05/2020 às 15h.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012665-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. M. (REQUERIDO)

T. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES MARQUES OAB - SP152864 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012665-78.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. A teor dos 

documentos atrelados à Réplica, manifeste-se a parte requerida, no prazo 

de quinze dias. II. Outrossim, intimem-se as partes para que, em 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando 

de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob 

pena de preclusão da prova. Em caso de prova oral, deverão declinar 

quantas testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação 

da pauta pelo juízo. Às providências. Rondonópolis-MT, 18 de março de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003574-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. L. U. (REU)

A. V. D. S. L. (REU)

 

Processo nº.: 1003574-32.2017.8.11.0003 Vistos. 01. Considerando o teor 

da Portaria Conjunta 249/2020 - TJMT, imperativa a retirada da pauta da 

solenidade antes aprazada. Ainda, deixo de redesignar a referida 

audiência tendo em vista o tempo de tramitação processual e a 

necessidade de ultimar os atos necessários ao sentenciamento do 

processo, tratando-se de questão de baixa complexidade. No mais, 

reportando-me ao quanto disposto no decisum de ID n. 12860025, abra-se 

vista à Defensoria Pública para atuar como curador especial do menor P. 

H. L. U. (Art. 72, I , CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público e 

renove-se a conclusão para sentença. 02. Por oportuno,invocando o 

princípio da colaboração, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

logrando êxito e obter a informação de que o requerente atualmente conta 

com vínculo empregatício em aberto - documento em anexo. Cientifique o 

Autor, via seu patrono. Intimem-se, todos. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de 

março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007047-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PROFERIDA 

(ID. 30527207), integralmente disponível via acesso PJE: " (...) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na presente 

ação para reconhecer e dissolver a união estável havida entre Marcia 

Siqueira da Costa e Osmar Tiago, devidamente qualificados nos autos, a 

partir do ano de 2002 até 08/01/2010, resguardando eventuais direitos de 

terceiros, erros e omissões. A partilha de bens e dívidas fica definida 

conforme fundamentação antes lançada. Por consequência, dou o feito 

como EXTINTO com análise de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, 

do CPC. Tendo em vista a sucumbência preponderante da parte autora, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
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nos honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, que fixo 

prudentemente, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda, o tempo despendido e o trabalho 

efetivado, consoante o que determina o art. 85, §8º, do CPC. Ressalte-se 

que a exigibilidade das referidas verbas ficarão suspensas enquanto 

perdurar a impossibilidade da parte em adimpli-las, nos termos do art. 98, 

§3º, do CPC, eis que milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 

Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer requerimento no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se os autos e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004753-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA QUEROLINE BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCISCA ZULEIDE ALVES BONATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DIONE BONATTI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1004753-35.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Intime-se a herdeira Francisca 

para, querendo, se manifeste a respeito do plano final de partilha 

derradeiramente apresentando (ID 28657663), conforme dantes 

deliberado. 2. Sem prejuízo, abra-se vista do feito a inventariante para 

instruir o feito com o comprovante de pagamento do tributo causa mortis 

ou declaração de isenção do mesmo, relativamente a Guia de Informação 

e Apuração acostada ao ID 28657675. Havendo discordância da 

ascendente, deverá a representante do espólio formular novo plano de 

partilha, na forma legal, isto é, atribuindo-se a si a metade dos bens 

inventariados e àquela o remanescente, nos exatos moldes do art. 1.837, 

do CC. 3. Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual (ID 26136782). 4. Após, 

renove-se a conclusão. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002475-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. L. (REQUERENTE)

L. D. M. L. (REQUERENTE)

D. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002475-22.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do artigo 15, 

inciso I, da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, bem como 

do artigo 1º da Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem retirar de pauta a audiência anteriormente 

aprazada pelo Juízo. Assim, redesigno audiência de conciliação antes 

aprazada para o dia 4 de agosto de 2020 às 15 horas, a ser realizada 

perante o núcleo de conciliação do Juízo. No mais, mantenho as demais 

deliberações vertidas no r. decisum. Cite-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003438-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NAIR ELIZABETH DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (REU)

 

Decorrido o prazo, procedo à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: "(...) fica 

consignado que deverá a autora prestar contas do negócio jurídico a ser 

entabulado no prazo de 180 dias, devendo por isso demonstrar o registro 

de recebimentos e gastos relativos ao aludido negócio jurídico, bem como 

sua destinação em proveito da menor demandada, consoante parecer 

ministerial vertido no ID 10688739".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006167-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1006167-63.2019.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de execução 

de alimentos manejada por DANILO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 

representado pela genitora LUCIENE DE OLIVEIRA CARDOSO em face 

RONI DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificados nos autos. O executado 

pugnou pela extinção do processo (ID 21437907). A intimação da 

exequente restou prejudicada (ID 27573372). Adiante, a Defensoria 

Pública pugnou pela extinção do processo haja vista a dificuldade de 

contato com a parte interessada, bem como diante da ausência de 

localização desta (ID 30502850). Relatei o essencial. DECIDO. Razão 

assiste à Defensoria Pública, porquanto a parte exequente (assistida) não 

promoveu o necessário ao regular andamento do feito, restando 

inviabilizada o prosseguimento da ação. Ademais, denota-se dos autos, 

que a exequente não vem cumprindo com o seu dever de colaboração, 

para que haja uma célere prestação jurisdicional, tendo deixando de 

atualizar o seu endereço seja junto ao juízo, seja perante a Defensoria 

Pública. É sabido que com a vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a 

ritualística processual, houve por parte do legislador a adoção de da 

chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na qual o novo 

caderno processual reveste-se não só de valores como de princípios. 

Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que todos os 

envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal e honesta, buscando 

a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma leitura 

inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada prestação 

jurisdicional do Estado, é incrível que as partes provoquem a jurisdição de 

forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma postura ativa 

das partes. Na mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma 

marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e 

destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional” 

(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: 

Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) Desse modo, ao Juiz cumpre policiar o 

feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos casos que 

encontrar permissivo constitucional ou legal. Destarte, é defeso manter 

processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, 

destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. Entrementes, ad 

argumentandum tantum, é dever das partes comunicar qualquer mudança 

de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC). In casu, presume-se que a 

parte autora se mudou e não há comunicação qualquer no feito (certidão 

retro). Desta feita, caracterizada a desídia da autora, alternativa outra não 

há se não a extinção do presente sem resolução do mérito. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA O DEVIDO ANDAMENTO 

DA MARCHA PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE INTERESSADA. ART. 274, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. O Juiz extinguirá a relação jurídica 

processual, sem exame do mérito, ao verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, após a intimação da parte. 2. Nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo. Nesse caso, os prazos devem fluir a 
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partir da juntada, aos autos, do comprovante de entrega da 

correspondência no endereço originário. 3. No caso, não se verifica ter 

havido eventual excesso de rigor processual na extinção do processo. Em 

verdade, houve apenas a correta aplicação da norma processual vigente, 

tendo em vista que é dever das partes colaborar para o bom andamento 

do processo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida 

(TJDFT - Acórdão 1090835, 20150710189583APC, Relator: DES. ALVARO 

CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no 

DJE: 23/4/2018. Pág.: 444/448) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 

ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485 do 

Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses em que é devida a 

extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo-se em seu 

inciso III aquela decorrente do abandono da causa pelo autor por mais de 

trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção prematura do feito e em 

homenagem, sobretudo, ao princípio da economia processual, o §1º do 

dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, somente após 

o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do processo. 3. De 

acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do CPC/2015, "o juiz não 

resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". 4. Diante 

da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o enunciado nº 240 da 

súmula do STJ. Não é possível manter pendente a lide na expectativa de 

que a parte interessada aponte um endereço realmente fidedigno ou tome 

qualquer outra medida que dê utilidade à execução. 5. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1034210, 20020110584685APC, 

Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 473/481) Entrementes, o 

desinteresse da autora em continuar com a ação impõe reconhecer que 

não ostenta interesse no prosseguimento do feito. O processo não pode 

ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente considerando-se as 

circunstâncias acima referidas, restando efetivamente demonstrado o 

abandono da causa e a visível falta de interesse processual no deslinde 

do feito, inviabilizando o Juízo promover a movimentação da marcha 

processual. Assim, à luz do art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de 

Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da presente execução 

por abandono da causa, quando verificado o desinteresse da parte 

exequente em promover o necessário ao regular andamento do feito. Tal 

preceito comporta aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente 

diante do patente desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem 

como a atual sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a 

eternização dos procedimentos judiciais. Posto isso, a par de acolher o 

pedido retro, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários, face a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Defiro em favor do 

executado os benefícios das assistência judiciária gratuita. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

19 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014200-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do ID. 30122755, IMPULSIONO os autos com a finalidade de 

reabertura do prazo de contestação para a parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008658-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. G. D. S. S. (TESTEMUNHA)

D. B. D. S. (TESTEMUNHA)

V. F. A. (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1008658-77.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO 

DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO” promovida por 

JANAINA MOTA DOURADO em face de MAYLSON PAES GALVÃO, 

devidamente qualificados nos autos. Em síntese, narra a inicial que os 

envolvidos casaram-se pelo regime de comunhão parcial de bens aos 

21/11/2013, tendo sido decretado o divórcio em 26/06/2017 por força de 

sentença homologatória proferida no procedimento n. 110659/2017 que 

tramitou perante o CEJUSC desta comarca, restando pendente de solução 

a questão afeta à partilha de bens e, malgrado todo esforço, não logrou 

êxito em alcançar a solução na via conciliatória. Menciona ainda a 

existência de um imóvel residencial (matricula n. 105461) a ser partilhado, 

tendo o mesmo sido adquirido durante o casamento aos 06/12/2013, com a 

venda registrada aos 20/01/2014 e contrato de financiamento efetivado 

aos 25/11/2013. Explica que sobre o referido terreno foi edificada uma 

casa residencial, tendo sido efetivado financiamento para custeio das 

construção do imóvel, sendo que o ex casal pagava de forma conjunta as 

parcelas mensais de R$ 481,37, tendo tal situação perdurado até a 

separação fática ocorrida em janeiro de 2014. Pugnou pela concessão de 

tutela de urgência com o fito de determinar que o requerido custeasse o 

valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) a titulo de 

aluguel, haja vista que o mesmo estaria usufruindo com exclusividade do 

imóvel residencial de propriedade dos litigantes. Juntou documentos. A 

inicial foi recebida, com a concessão da Assistência Judiciária Gratuita e, 

por outro lado, designou-se sessão de conciliação. A tutela de urgência 

vindicada restou parcialmente acolhida determinando-se a restrição para a 

transferência do imóvel individualizado pela matrícula nº. 105461 do CRI 

desta cidade (ID 15754810). A r. audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID 17139207). Em sede de contestação, a parte requerida 

aduziu que o bem imóvel foi adquirido aos 11/10/2013, antes da 

constituição do casamento, registrando que a autora contribuiu com o 

pagamento das parcelas de financiamento no período de novembro/2013 a 

fevereiro/2017, efetuando ela o pagamento parcial de 17 parcelas. Aduz 

discordância com a pretensão de partilha pois o imóvel foi por si adquirido 

via financiamento pelo programa habitacional 'MINHA CASA MINHA VIDA', 

sendo impedido de beneficiar-se novamente com financiamento da mesma 

natureza. Sustenta também que se dispõe em ressarcir a Autora do valor 

da metade das parcelas quitadas durante o casamento. Sobreveio réplica 

(ID 19082234). Por força da decisão de ID n. 20769467 o processo foi 

saneado, determinando-se a avaliação do imóvel, bem como designou-se 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi inquirida uma 

testemunha e uma informante mediante gravação em áudio e vídeo (ID 

22807873). O laudo de avaliação do imóvel aportou no ID n. 24626281. As 

partes deixaram de apresentar memoriais no prazo comum outrora 

estabelecido. É o breve Relatório. Fundamento e Decido. A teor da certidão 

de casamento vertida no ID n. 15638939 ressai que no caso concreto 

aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens. 

Importa salientar que, no regime de comunhão parcial de bens, pouco 

importa, para fins de partilha, qual dos cônjuges tenha efetivamente 

despendido recursos financeiros na aquisição de bens, até porque há 

presunção legal de esforço comum do outro cônjuge, e somente em 

ocasiões excepcionais, por expressa previsão legal 1.659, do Código Civil, 

é que permite-se a exclusão de bens da comunhão. "(...) Na verdade, para 

a evolução jurisprudencial e legal, já agora com o art. 1.725 do Código Civil 

de 2002, o que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a 

contribuição financeira, mas, sim, a participação direta e indireta 

representada pela solidariedade que deve unir o casal, medida pela 

comunhão da vida, na presença em todos os momentos da convivência, 

base da família, fonte do êxito pessoal e profissional de seus membros 

(...)" (STJ – 3ª T. – REsp 736.627/PR – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes 

Direito – j. 11.04.2006 – RSTJ205:292) Assim, passo ao exame de partilha 

tão somente sobre os direitos sobre do imóvel descrito na exordial - 

matrícula 105461, com área de 240,90 m², caracterizado como lote n. 34 

da quadra n.09, localizada no loteamento denominado “Residencial Três 

Américas”, zona urbana desta cidade - registrando-se que o mesmo é 

financiado consoante anotação vertida na matrícula encartada no ID n. 

15639178, com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida junto à 

Caixa Econômica Federal. Em verdade, as partes não adquiriram a 
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propriedade do imóvel em questão, mas, apenas, direitos sobre ele, tendo 

em vista que o bem não está registrado em nome delas (ID 15639178), 

figurando o requerido como comprador fiduciário, cuja propriedade 

fiduciária é da Caixa Econômica Federal, consoante se verifica do aludido 

ato notarial. Aliás, é cediço que a transferência de imóvel financiado a 

terceiros é causa de resolução do contrato de financiamento, razão 

porque não há como possibilitar a alienação a terceiro, seja ela judicial ou 

extrajudicial. Assim, a partilha pretendida deve ter por objeto tão somente 

os direitos adquiridos e instrumentalizados no respectivo contrato de 

financiamento reportado na matricula do bem, de sorte que o resultado da 

soma de entrada e das prestações pagas até fevereiro de 2017 (data da 

separação fática entre os litigantes), comporta partilha na proporção de 

50% para cada parte, sendo que a partir de então presume-se que foram 

pagas exclusivamente pelo requerido, que continua na posse do imóvel, 

consoante ficou incontroverso nos autos por meio das argumentações 

dos próprios litigantes. Registre-se que em relação à data da separação 

fática, enquanto a autora aduz ter ocorrido em janeiro de 2014, do termo 

de sessão de conciliação encartado no ID n. 15639167 observa-se a 

declaração conjunta do ex-casal dando conta de que tal teria ocorrido em 

'aproximadamente 05 meses' retroativos ao dia da referida audiência 

ocorrida em 02/06/2017, tendo o requerido delimitado o termo final como 

sendo fevereiro de 2017, quando da apresentação da contestação (ID 

18201308). Oportunamente, salienta-se que a separação de fato, nada 

mais é do que o “animus de dar como encerrada a vida conjugal, 

comportando-se como se o vínculo matrimonial fosse dissolvido" (GOMES, 

Orlando. Direito de Família. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 25), e, 

portando, nesse contexto, sua configuração implica o fim do affectio 

maritalis entre os cônjuges, que passam a se portar como se casados não 

fossem. Por conseguinte, “o fim da vida em comum leva à cessação do 

regime de bens – seja ele qual for -, porquanto já ausente o ânimo 

socioafetivo, real motivo da comunicação patrimonial” (MADALENO, Rolf. 

Do regime de bens entre os cônjuges, 194). Logo, partindo da premissa 

que “a separação de fato põe fim ao regime de bens e importa extinção 

dos deveres entre os cônjuges e entre companheiros” (IBDFAM, 

Enunciado 2), correto afirmar que a data da separação de fato que põe fim 

ao regime de bens que, à propósito: Para evitar soluções injustas, 

prevenindo o enriquecimento sem causa (CC 884), além de cumprir os 

valores e princípios constitucionais no que tange à ética solidária das 

relação intersubjetivas, urge que se considere que não se comunicam, e, 

por isso, não e sujeitam a partilha, os bens adquiridos durante a 

separação de fato do casal (DA GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. 

Separação de fato e ética ... 94). Pondere-se, ainda, que dada a 

peculiaridade do caso e a especificidade da aquisição de imóvel pelo 

Sistema Financeiro de Habitação, cuja atuação do fundo tem por objeto 

permitir a aquisição de moradia por população de baixa renda, levando em 

consideração os requisitos pessoais do adquirente, tanto pelo critério da 

baixa renda, como da inexistência de propriedade em seu nome, é natural 

que o contrato não possa ser livremente transferido, razão porque, deve 

permanecer com o requerido que já se encontra na posse direta do imóvel, 

arcando com as despesas que lhe são inerentes. Ilustro: APELAÇÃO 

CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FORMAÇÃO DE CONDOMÍNIO 

SOBRE VALOR DO FINANCIAMENTO DE IMÓVEL ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROGRAMA MINHA 

CASA, MINHA VIDA. Incontroverso que a partilha se deu sobre a 

importância do financiamento despendida pelo ex-casal no período de 

união estável, tal deve ser partilhada na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada litigante, não havendo falar-se em venda judicial de 

imóvel que se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica 

Federal. (TJDFT - Acórdão n.1154772, 00024112420178070010, Relator: 

CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, 

Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DA INTEGRALIDADE DO BEM IMÓVEL E DO 

AUTOMÓVEL ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO NÃO QUITADO 

DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DO APELANTE COM O 

AUTOMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Devem integrar a 

partilha apenas as parcelas do financiamento pagas até a separação 

fática, cuja apuração ocorrerá em liquidação de sentença, não havendo 

falar em divisão igualitária dos bens. Magistrada a quo, que, inclusive, 

determinou que a apelada indenize as parcelas individualmente quitadas 

pelo apelante após a separação do casal, o que sequer seria devido, até 

mesmo porque seguiu residindo no imóvel, mas, na impossibilidade de 

reformatio in pejus, não comporta alteração. Considerando que a apelada 

possui a guarda do filho do casal, foi a contratante do financiamento 

imobiliário, realizado sob o Programa Minha Casa, Minha Vida, e manifestou 

ter deixado o lar somente porque o apelante se recusou a fazê-lo, não lhe 

deixando outra alternativa, adequado que o imóvel caiba a ela, ao passo 

que o veículo permanecerá com o apelante. Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível Nº 70080031875, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019). 

“APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - ART. 1725 CCB - PARTILHA 

DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE O CONVÍVIO - BEM FINANCIADO - 

CABÍVEL A PARTILHA UNICAMENTE DAS PARCELAS QUITADAS ATÉ O 

FIM DO RELACIONAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. - Na 

União Estável, de acordo com o art. 1.725 do Código Civil, o regime de 

bens aplicável é o da comunhão parcial, sendo considerados aquestos os 

bens adquiridos durante a convivência. - Quando o bem é adquirido por 

intermédio de financiamento, somente devem ser partilhados os valores 

correspondentes as prestações pagas durante o convívio mútuo e 

consequente vigência do regime de bens.” (AC10702100532846001 

TJMG, 5ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 03/07/2013, Julgamento 27 de Junho 

de 2013, Relator Versiani Penna). E nem se pode interpretar, no caso, o 

direito à moradia da requerente, como direito social, garantido pela 

Constituição Federal (art. 6º), pois a política habitacional beneficia a 

população de baixa renda de um modo geral, incluindo-se nesse grupo o 

requerido que é igualmente hipossuficiente (ID 17425867) não tem 

residência própria, o que o coloca, portanto, no mesmo patamar social da 

requerente, afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação do disposto 

no art. 35-A, da lei nº 11.977/09, sobretudo em homenagem ao principio da 

isonomia. Ademais, referido dispositivo legal teve sua inconstitucionalidade 

declarada, conforme se observa nos seguintes julgados: "... AÇÃO 

COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Pretensão da autora de 

transferência do financiamento habitacional adquirido por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida para o seu nome, conforme avençado 

nos autos de ação de divórcio. Banco réu que não está obrigado a 

contratar com quem não preenche os requisitos para tal fim - 

Inconstitucionalidade do artigo 35-A da Lei 11.977/2009, reconhecida pelo 

Órgão Especial do TJ-SP, por violação ao princípio da isonomia, além de 

caracterização de discriminação injustificada (em razão do sexo), vedada 

pelo artigo 3º, inciso IV, da Carta Magna, bem como por ofensa ao 

princípio da razoabilidade e do direito de propriedade Recusa manifestada 

pela instituição financeira ré legítima.Recurso improvido..." (TJSP – 

APELAÇÃO Nº 10038993420168260032SP, Relator: Plínio Novaes de 

Andrade Júnior, Data de Julgamento: 19/12/2018, 24ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2018). "PARTILHA DE BEM IMÓVEL. 

IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA ‘MINHA CASA MINHA VIDA.’ 

ARTIGO 35-A DA LEI 11.977/2009. INCONSTITUCIONALIDADE 

RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. Insurgência da ré em face da 

sentença de procedência, que determinou a partilha do bem imóvel em 

igual proporção entre as partes. Alegação de aplicabilidade do artigo 35-A 

da Lei 11.977/2009, que determina que o título de propriedade de imóvel 

adquirido no âmbito do referido programa será registrado em nome da 

mulher ou a ela transferido na hipótese de dissolução da união estável, 

independentemente do regime de bens adotado pelo casal. 

Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial. Entendimento 

aplicável a todos os demais casos do Tribunal. Stare decisis interno do 

Tribunal. Art, 927, V, CPC. Afastada a aplicação do artigo em questão na 

hipótese. Incontroverso, nos autos, que o imóvel foi adquirido na 

constância da união estável. De rigor a partilha do bem imóvel na 

proporção de 50% para cada uma das partes. Sentença mantida. Recurso 

não provido." (TJSP – 10012787620168260028SP, Relator: Carlos Alberto 

de Salles, Data de Julgamento:20/02/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2018). Nesse passo, entendo que devem ser 

partilhados tão somente os direitos e obrigações inerentes ao aludido 

contrato, uma vez que diante da natureza jurídica do instituto da alienação 

fiduciária, a parte requerida não ostenta titularidade plena do domínio do 

imóvel. Portanto, não se trata de partilhar o bem em si, já que este não 

pertence a nenhuma das partes, pois, a restrição lançada sobre o imóvel 

caracteriza, ante a natureza do referido contrato, negócio jurídico em que 

o adquirente de um bem transfere - sob condição resolutiva - ao credor 

que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, apenas, 

com a posse direta, isso porque “(...) ocorrendo inadimplência do 
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financiado, consolida-se a propriedade resolúvel” (STJ - REsp 

47.047-1/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Assim, determino que 

se efetive a partilha referente às parcelas adimplidas no curso da 

convivência entre os litigantes a contar do início do pagamento das 

parcelas relativamente ao contrato de financiamento alusivo ao imóvel 

acima descrito, devendo o requerido ressarcir os respectivos valores à 

requerente, o qual haverão de ser apurados em liquidação de sentença, 

acompanhados dos documentos correlatos a tal desiderato, acrescidos de 

juros legais e correção monetária pelo INPC, a contar da separação fática. 

Deverá o das r. parcelas ressarcimento ocorrer até a data da separação 

de fato do casal – fevereiro de 2017. Apenas para não passar em branco, 

fica ressalvado que os pagamentos realizados após separação fática do 

casal, em favor de quem os pagou. Além disso, a correção monetária é 

mera recomposição da moeda e é devida desde a separação fática, que 

foi quando nasceu o direito da Autora à partilha do bem. Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado na presente 

ação. A partilha de bens fica definida conforme fundamentação antes 

lançada. Por consequência, dou o feito como EXTINTO com análise de seu 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Por ter a Autora decaído 

em maior parte do pedido, em consonância com o art. 85, § 8º, CPC, 

condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja verba haverá 

de ser depositada em prol do Fundo da Defensoria Pública de Mato 

Grosso, sobretudo considerando a natureza da demanda e o trabalho 

realizado. Ressalte-se que a exigibilidade das referidas verbas ficará 

suspensa enquanto perdurar a impossibilidade da parte demandada em 

adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC eis que milita albergada 

pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Registre-se, no entanto, 

que por militar a autora sob o pálio da Justiça gratuita, fica a mesma isenta 

do recolhimento das custas e suspensa a exigibilidade da verba honorária 

enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC. Preclusa a via recursal, oficie-se ao S. R. I competente 

para o implemento da baixa da anotação outrora determinada quando do 

recebimento da ação. Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008789-86.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE 

BENS” promovida por Ricardo Airich Correa em face de Mara Lucia 

Miranda, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, narra a 

inicial que os envolvidos conviveram em regime de união estável pelo 

período de 23/03/2014 até dezembro de 2017, mencionando a relação de 

bens adquiridos na constância da união que pretende amealhar, 

postulando, ao final, pela procedência da demanda. Juntou documentos. 

Decisão inaugural concedendo a Assistência Judiciária Gratuita e, 

agendando audiência para tentativa de conciliação (ID 11465275). Citação 

positiva, todavia, a sessão conciliatória restou infrutífera (ID 12548834). 

Em sede de contestação, a parte requerida impugnou a assistência 

judiciária gratuita concedida em favor do autor, assim como o período 

lançado na exordial como marco inicial e final da convivência pública 

pautada pela affectio maritali, consignando que a união teve início em 

25/03/2015 e término em agosto do ano de 2017, postulando pelo 

reconhecimento da união neste período de 2 (dois) anos e 4 (quatro) 

meses. Ainda, sustentou, a ausência de bens a partilhar, uma vez que o 

imóvel foi adquirido com recursos exclusivos perante a instituição 

financeira, assim como a edificação das benfeitorias no aludido. Já em 

relação ao veículo FIAT/UNO assevera ter sido financiado em seu nome 

cujas parcelas são pagas por si e a motocicleta HONDA/BIZ foi adquirida 

antes da relação marital. Ao final, pugna ao final pela improcedência da 

demanda (ID 13127334). Apresentou documentos. Réplica ao ID 

14147502, acompanhada de documentos. As partes especificaram as 

provas que pretendiam produzir, consoante manifestação ao ID 16989465 

pela requerida, inclusive, com a juntada de documentos. E, ato contínuo, 

pelo requerente ao ID 17029071. Em decisão de saneamento e 

organização do processo, foi desacolhida a impugnação às benesses da 

Justiça Gratuita concedida ao autor, fixando-se os pontos controvertidos 

da demanda, com o deferimento da prova oral e documental. Rol de 

testemunhas apresentando pela parte requerida ao ID 19787399, 

desacompanhada da comprovação da intimação (CPC, art. 455, § 1º). Na 

oportunidade, instruiu o feito com a sua certidão de nascimento. Em sede 

de audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pela demandada mediante gravação em áudio e 

vídeo. Na ocasião, ante a ausência de apresentação de rol tempestivo da 

parte autora, reconheceu-se a preclusão na produção da r. prova, com a 

declaração de encerramento da instrução probatória. Diante da 

possibilidade de ajustes exteriorizada na solenidade, agendou-se sessão 

de conciliação, consignando expressamente em caso de não restar 

frutífera as partes deveriam apresentar memoriais finais. Autocomposição 

infrutífera (ID 25022219). Razões finais aos ID’s 25428207 e 26277859, 

apresentados respectivamente pela demandada e demandante. É o breve 

Relatório. Fundamento e Decido. Ricardo Airich Correa ajuizou o presente 

demanda, perseguindo o reconhecimento da união estável com Mara Lucia 

Miranda, devidamente qualificados nos autos, assim como a partilha dos 

bens adquiridos durante a alegada união. Pois bem. A Constituição Federal 

confere à união estável o status de entidade familiar, garantindo-lhe a 

proteção do Estado, nos termos do artigo 226, §3º, que assim dispõe: "Art. 

226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) 

§3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento." A seu turno, o Código Civil destaca no 

artigo 1.723 que "É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família". 

Importante registrar, por oportuno, que os requisitos legais são 

cumulativos, isto é, não basta que haja apenas convivência entre o casal. 

É imperioso que essa convivência seja pública, contínua, duradoura e, em 

especial, voltada à constituição de uma família. Com relação a este último 

requisito, está sedimentado o entendimento segundo o qual não basta que 

um casal conviva sob o mesmo teto, preste auxílio material mutuamente e 

manifeste afeto recíproco, até porque, um simples namoro abarca tais 

características. Logo, é necessária a demonstração de que a convivência 

tenha por objetivo a formação de uma unidade familiar, pautada pela 

affectio maritalis. A par disso, conforme ensinamento de Euclides de 

Oliveira “A situação de convivência em união estável exige prova segura 

para que se reconheça sua existência e se concedam os direitos 

assegurados aos companheiros” (União Estável, do Concubinato ao 

Casamento, 6ª edição, editora Método, p. 149, 2003). Ainda, nesse 

cenário, tem-se que: “para ser reconhecida como estável a união, deve 

ser ela pública, contínua e duradoura, afastando, portanto, a possibilidade 

de sua configuração, quando se estiver diante de um relacionamento 

revestido de clandestinidade, marcado durante sua vigência por seguidas 

separações e reconciliações, de efêmera duração, contraído de forma 

descompromissada para simples comunhão de leitos, sem o objetivo de 

constituição de uma família”. (in PEREIRA, Áurea Pimentel. União estável. 

Doutrina e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 84). Destarte, 

é certo que a união estável sendo constitucionalmente considerada como 

entidade familiar equiparada ao casamento, gera para os conviventes 

sequelas jurídicas. Assim, tem-se que esta modalidade de entidade que 

inicia e termina espontaneamente com o fim da vida em comum, vez que 

desprovida das formalidades próprias do casamento, sendo certo que a 

intervenção judicial é cabível para o acertamento das sequelas advindas 

daquele relacionamento. Com efeito, em ralação a data inicial, malgrado o 

autor sustente que a relação more uxória teve inicial em 23/03/2014, 

anunciando como fundamento uma postagem na rede social “facebook” 

datada de 23/03/2017 publicada pela requerida, entendo que referido 

expediente não pode ser interpretado como início da relação conjugal com 

o objetivo de constituir família, até porque, pelos dizeres desta publicação 

não levam a tal conclusão (ID 14147582). Ademais, a aquisição de um 
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sofá pelo requerido (ID 14147651) igualmente não pode ser considerando 

o marco inicial da convivência pública e notória, mormente, pois, o 

endereço de entrega do referido bem é alheio a todo o conjunto probatório 

dos autos. Nesse aspecto, vale consignar que o autor não esclareceu 

onde as partes estavam residindo nesse período de março/2014 até 

março/2015 que, consoante informações extraídas da exordial, na data de 

20/03/2015 foi celebrado o contrato de locação de imóvel que serviria de 

morada aos litigantes. De mais a mais, em que pese a requerida invoque o 

início da união estável em 25/03/2015 sustentando que foi o tempo 

necessário para ligar a energia elétrica, água e efetivar a mudança, 

igualmente não há prova nos autos capaz de estear a pretensão, pois, 

documento acostado para tal finalidade (ID 13127402) é datado de 

19/06/2016 ou seja, faz presumir que corresponde ao imóvel financiado 

adquirido durante a união. Assim, diante dessas ponderações, deve, 

portanto, ser levando em consideração a data da assinatura do contrato 

de locação do imóvel (ID 105311501). Logo, dos documentos trazidos a 

baila, o marco inicial da relação conjugal é 20/03/2015. Superado esse 

ponto, com relação ao período de término da união conjugal, tem-se que 

esta findou em meados do mês de agosto do ano de 2017. Para tanto, a 

requerida apresentou notas fiscais de aquisição de um fogão e uma 

geladeira, emitida na data de 28/08/2017. Corroborando o manuscrito, a 

testemunha Rosilene Ribeiro de Souza, inquirida em juízo, declarou que 

tomou conhecimento assim como viu na residência que, quando da 

separação fática do casal, o requerido levou consigo alguns bens que 

guarneciam a moradia e “cedeu” seu “nome” (sic) para a requerida adquirir 

um fogão através de crediário em loja de móveis e eletrodomésticos da 

cidade. Desta forma, considerando todos os elementos colhidos, tem-se 

que restou evidenciado a união estável entre os litigantes no período de 

20/03/2015 até meados de agosto do ano de 2017. DA PARTILHA Neste 

passo, o montante dos bens partilháveis é composto por todos aqueles 

adquiridos a título oneroso na constância da união e que existam no termo 

final da relação conjugal. Demais, salvo contrato escrito entre os 

companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime 

da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725). Portanto, o regime da 

comunhão parcial enseja a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada cônjuge, do patrimônio comum, formado pelos bens que 

sobrevieram ao casal na constância da união, com exclusão daqueles 

previstos pelo artigo 1.659 do Código Civil, in verbis: "Art. 1.659. 

Excluem-se da comunhão: I – os bens que cada cônjuge possuir ao casar, 

e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou 

sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II – os bens adquiridos com 

valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação 

dos bens particulares; III – as obrigações anteriores ao casamento; IV – as 

obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do 

casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 

VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, 

meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes." Importa salientar 

que, no regime de comunhão parcial de bens, pouco importa, para fins de 

partilha, qual dos cônjuges tenha efetivamente despendido recursos 

financeiros na aquisição de bens, até porque há presunção legal de 

esforço comum do outro cônjuge, e somente em ocasiões excepcionais, 

por expressa previsão legal 1.659, do Código Civil, é que permite-se a 

exclusão de bens da comunhão. "(...) Na verdade, para a evolução 

jurisprudencial e legal, já agora com o art. 1.725 do Código Civil de 2002, o 

que vale é a vida em comum, não sendo significativo avaliar a contribuição 

financeira, mas, sim, a participação direta e indireta representada pela 

solidariedade que deve unir o casal, medida pela comunhão da vida, na 

presença em todos os momentos da convivência, base da família, fonte do 

êxito pessoal e profissional de seus membros (...)" (STJ – 3ª T. – REsp 

736.627/PR – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. 11.04.2006 – 

RSTJ205:292) Oportunamente, salienta-se que a separação de fato, nada 

mais é do que o “animus de dar como encerrada a vida conjugal, 

comportando-se como se o vínculo matrimonial fosse dissolvido" (GOMES, 

Orlando. Direito de Família. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 25), e, 

portando, nesse contexto, sua configuração implica o fim do affectio 

maritalis entre os cônjuges, que passam a se portar como se casados não 

fossem. Por conseguinte, “o fim da vida em comum leva à cessação do 

regime de bens – seja ele qual for -, porquanto já ausente o ânimo 

socioafetivo, real motivo da comunicação patrimonial” (MADALENO, Rolf. 

Do regime de bens entre os cônjuges, 194). Logo, partindo da premissa 

que “a separação de fato põe fim ao regime de bens e importa extinção 

dos deveres entre os cônjuges e entre companheiros” (IBDFAM, 

Enunciado 2), correto afirmar que a data da separação de fato que põe fim 

ao regime de bens que, à propósito: Para evitar soluções injustas, 

prevenindo o enriquecimento sem causa (CC 884), além de cumprir os 

valores e princípios constitucionais no que tange à ética solidária das 

relação intersubjetivas, urge que se considere que não se comunicam, e, 

por isso, não e sujeitam a partilha, os bens adquiridos durante a 

separação de fato do casal (DA GAMA, Guilherme Calmon Nogueira. 

Separação de fato e ética ... 94). Assim, dentre a relação dos bens 

partilháveis indicados na inicial, DESACOLHO a partilha da motocicleta 

Honda/BIZ 125 ES, ano 2014/2015, cor prata, placa QBS8038, melhor 

descrita no CRLV de ID 13127399, adquirido em 04/12/2014, conforme 

Nota Fiscal de ID 13127391, trata-se de bem particular, donde se extrai ser 

impossível a efetivação da partilha em prol do autor. Assim, resta 

reconhecida a incomunicabilidade do r. bem móvel. Apenas para não 

passar em branco, a mera concretização da apólice de seguro em nome 

do autor não faz induzir que o bem deva integrar a partilha, tampouco que 

havia união estável neste período, consoante fundamentos antes 

lançados. Referida hipótese, nos dias atuais, é corriqueira entre inúmeros 

relacionamentos, notadamente em naqueles que os envolvidos objetivam 

em futuro próximo estreitar os vínculos e dar um passo para a constituição 

de família. Doravante, em relação ao veículo FIAT/UNO, placa NTX1952, é 

fato incontroverso que foi adquirido na constância da união conjugal. 

Destarte, ACOLHO a partilha concernente às parcelas adimplidas durante 

a convivência conjugal relativamente ao veículo FIAT/UNO, ano 2011/2012, 

placa NTX1952, melhor individualizado no CRLV de ID 10531715, devendo 

a requerida ressarcir os respectivos valores (adimplidos durante a união 

estável) ao autor, se responsabilizando nesses casos pelas parcelas 

vencidas desde a separação de fato e vincendas, o qual haverão de ser 

apurados em liquidação de sentença, acompanhados dos documentos 

correlatos a tal desiderato, ante a ausência nos autos da 

histórico/evolução financeira, acrescidos de juros legais e correção 

monetária pelo INPC, a contar da data da separação de fato do casal. Isso 

porque, da documentação encartada aos autos observa-se que consta 

restrição por alienação fiduciária sobre o veículo (ID 10531715). Assim, 

não se trata de partilhar o bem em si, já que este não pertence a nenhuma 

das partes, pois, a restrição por alienação fiduciária lançada sobre o 

veículo caracteriza, ante a natureza do referido contrato, negócio jurídico 

em que o adquirente de um bem móvel transfere - sob condição resolutiva 

- ao credor que financia a dívida, o domínio do bem adquirido. Permanece, 

apenas, com a posse direta. Em ocorrendo inadimplência do financiado, 

consolida-se a propriedade resolúvel (STJ - REsp 47.047-1/SP, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros). Salienta-se que a correção monetária é mera 

recomposição da moeda e é devida desde a dissolução a união estável, 

que foi quando nasceu o direito da parte autora à partilha do bem. 

Ademais, estando o financiamento em nome da requerida, por evidente, 

deverá se responsabilizar pelo adimplemento do débito pactuado junto ao 

agente financeiro (terceiro alheio a lide) e, advindo a quitação integral o 

mesmo poderá dar a destinação que entender conveniente que, aí sim, 

será de sua titularidade. Assim, admitida a partilha das prestações do 

financiamento realizadas no curso do relacionamento, ressai que a 

competência deste juízo especializado está esvaziada em relação a 

qualquer disposição excedente, como por exemplo, a forma como se dará 

a reversão da posse em favor da ré, daqueles veículos que 

eventualmente estejam na posse do autor, acaso seja a hipótese e de seu 

interesse, podendo caracterizar, ao possuidor ilegítimo, em eventual 

residência, além as implicações no campo cível, inferência na seara 

criminal. Outrossim, registro que deverá ser partilhado igualitariamente os 

débitos tributários, multas e encargos de licenciamento anual que recaem 

sobre os referidos, cujo valor haverá de ser demonstrado em sede de 

liquidação de sentença, devidos até o término da relação conjugal. Por sua 

vez, ACOLHO a partilha das parcelas adimplidas no período da 

convivência more uxória, devendo a requerida ressarcir ao autor a 

proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante, cuja aferição do 

quantum haverá de ocorrer mediante liquidação de sentença, com a 

devida correção monetária pelo INPC, consoante demonstrativo/extrato 

financeiro emitido pelo agente financeiro do r. período. Ademais, estando o 

financiamento em nome da parte requerida, por evidente, deverá se 

responsabilizar pelo adimplemento do débito pactuado desde a separação 

e fato junto ao agente financeiro (terceiro alheio a lide), preservando-se o 

quanto ajustado junto ao banco credor em homenagem ao princípio da 

pacta sunt servanda. Ao arremate, em situações similares, a 

jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que o patrimônio a ser 
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partilhado em sede de divórcio e, por analogia, união estável, quando o 

regime é da comunhão parcial e, em havendo pendência financeira 

referente à aquisição do bem, cabe a partilha equânime, na proporção de 

cinquenta por cento para cada consorte, dos valores efetivamente 

quitados até a data da separação de fato, quando cessa o regime de bens 

que norteia a relação. A proposito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. PARTILHA DA INTEGRALIDADE DO BEM IMÓVEL E DO 

AUTOMÓVEL ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO NÃO QUITADO 

DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PERMANÊNCIA DO APELANTE COM O 

AUTOMÓVEL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Devem integrar a 

partilha apenas as parcelas do financiamento pagas até a separação 

fática, cuja apuração ocorrerá em liquidação de sentença, não havendo 

falar em divisão igualitária dos bens. Magistrada a quo, que, inclusive, 

determinou que a apelada indenize as parcelas individualmente quitadas 

pelo apelante após a separação do casal, o que sequer seria devido, até 

mesmo porque seguiu residindo no imóvel, mas, na impossibilidade de 

reformatio in pejus, não comporta alteração. Considerando que a apelada 

possui a guarda do filho do casal, foi a contratante do financiamento 

imobiliário, realizado sob o Programa Minha Casa, Minha Vida, e manifestou 

ter deixado o lar somente porque o apelante se recusou a fazê-lo, não lhe 

deixando outra alternativa, adequado que o imóvel caiba a ela, ao passo 

que o veículo permanecerá com o apelante. Apelação desprovida.” 

(Apelação Cível Nº 70080031875, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/02/2019). Por 

decorrência lógica dos pedidos iniciais e defesa ofertada, alinhavados nos 

documentos que instruíram o presente feito, ACOLHO meação das 

benfeitorias – edificação –constituídas sobre o imóvel alhures, cujo 

montante haverá ser auferido por ocasião da liquidação de sentença, 

devendo a requerida ressarcir ao autor o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento), por ser presumido o esforço comum na edificação 

das benfeitorias. Diante do contexto, salienta-se que a testemunha Marcos 

Antonio Scalez, inquirido em juízo, confirmou as benfeitorias realizadas no 

imóvel ocorreu na constância da união do casal. Logo, em que pese a 

requerida, em sua peça defensiva, deduza que empregou recursos 

provenientes de seu esforço exclusivo, sem participação do autor, 

denota-se do feito que a edificação foi erigida no decorrer do 

relacionamento das partes, sendo irrelevante qual dos cônjuges tenha 

efetivamente despendido recursos financeiro, conforme já deliberado 

acima. A propósito: ‘APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO 

COMUM. 1. Tendo a autora comprovado a convivência pública, contínua e 

duradoura com o réu, correta a sentença que reconhece e dissolve a 

união estável entre as partes. 2. A partilha de bens é corolário do 

reconhecimento da união estável, nos termos do Artigo 1.725 do Código 

Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão 

parcial de bens para essa entidade familiar, havendo presunção de 

esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período 

de convivência. 3. A contribuição para a formação do patrimônio comum 

do casal pode ocorrer tanto diretamente por meios financeiros quanto por 

colaboração indireta na manutenção do lar. Irrelevantes, portanto, os 

argumentos de que os bens objeto do recurso tenham sido fruto do 

esforço exclusivo e financeiro do apelante. 4. Recurso desprovido.’ (TJDF 

– Apelação 0022228-95.2013.8.07.0016, 3ª Turma Cível, Julgado em 

23/07/2014, Relator Getúlio de Moraes Oliveira). Por fim, tendo em vista a 

ausência de qualquer comprovação da dívida contraída pela requerente 

com a genitora, sem maiores delongas, INACOLHO o pedido de partilha e 

compensação. Sem embargo, os manuscritos relativos a depósito de 

cheque liquidado em conta bancária da requerida, por si só, não 

corroboram as assertivas, tampouco evidenciam que de fato, foi um 

empréstimo, o prazo de pagamento e demais condições que permeiam o 

suposto acordo, em tese, verbal. Posto isso, JULGO em parte 

PROCEDENTE o pedido manifestado na presente ação para reconhecer e 

dissolver a união estável havida entre Ricardo Airich Correa e Mara Lucia 

Miranda, no período de 20/03/2015 até meados de agosto do ano de 2017, 

resguardando eventuais direitos de terceiros, erros e omissões. A partilha 

de bens fica definida conforme fundamentação antes lançada. Por 

consequência, dou o feito como EXTINTO com análise de seu mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Face ao resultado do julgamento e a 

sucumbência recíproca (art. 86, CPC) e levando-se em consideração a 

natureza da ação e o trabalho efetivado e o tempo despendido, condeno a 

parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em favor do patrono da parte requerida e 

condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência 

em favor do patrono da parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Considere-se vedada a compensação dos honorários por tratar-se 

de verba de natureza alimentar (art. 85, §14º do CPC). Resta suspensa a 

cobrança das verbas sucumbenciais acima dispostas, uma vez que a 

requerente milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita, restando 

nesta oportunidade deferido em favor da demandada o r. beneplácito legal, 

nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Preclusa a via recursal, em não 

havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 

da CNGC-MT), arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719950 Nr: 992-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS, RCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ELIZABETH SUZANETH 

ALVES DOS SANTOS - OAB:22902-0, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17088/O, JOÃO ALVES SANTOS - OAB:12461/MT, 

SEBASTIÃO PEREIRA BUQUIGARÉ JÚNIOR - OAB:11687/MT, 

VALDENICE GABRIEL DA COSTA - OAB:MT/13.891

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

LIMA - OAB:MT/ 5773

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

992-18.2013.811.0003, Protocolo 719950, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017772-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1017772-86.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 30161331, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049625-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA OAB - PR25731 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1049625-16.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 30489609, intime-se o patrono da parte 
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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, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001111-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE INTERVENCAO E REABILITACAO DE DEPENDENTES 

QUIMICOS - LIBERDADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio De Alto Taquari (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001111-95.2020.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 28221349, oficie-se ao juízo deprecante solicitando 

que em 20 dias forneça informações complementares para cumprimento 

do ato deprecado. Apresentada a resposta, conclusos. Decorrido o prazo 

assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de 

origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 19 

de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033818-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACAO SANTOS E SANTOS LTDA - ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS OAB - RS78806 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL OAB - RS30717 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033818-53.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 29349009 e do requerimento de id. 29919553, 

devolva-se a presente à origem, no estado em que se encontra, mediante 

a adoção das formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048047-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO PENA OAB - 604.242.818-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TINOCO MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048047-18.2019.8.11.0041 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, 20 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050847-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DELEGADOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050847-19.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais 

(CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais documentos, 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, 

arts. 390 e 393). Os valores e demais dados referentes às custas judiciais 

poderão ser consultados através do site www.tjmt.jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia-outros-carta precatória”. Às providências. 

Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004745-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ALEXANDRE CHAVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERNANDES DA SILVA OAB - AC5066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODAL PARANA - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DENARDIN DONA OAB - PR20050 (ADVOGADO(A))

ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIN OAB - PR05450 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU SEGUROS S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

CELSO PASQUALI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Carta Precatória n° 1004745-02.2020.8.11.0041 

Requerente: Gerson Alexandre Chaves Nunes. Requeridos: Rodal Paraná 

Transporte e Logística Ltda e Itaú Seguros S/A. Data e horário: 12 de 

março de 2020, às 15h00min. PRESENTES Juiz de Direito: Claudio Roberto 

Zeni Guimarães. Advogada requerente: Amanda Cristina Rezende Araujo 

(OAB 5104/AC). Testemunha: Celso Pasquali (CPF n.° 653.457.469-15). 

Estagiário de Direito: Marcus Vinicius Souza Viana.. Estagiário de Direito: 

Matheus Clemente De Melo. Estagiário de Direito: Jose Tarcisio 

Grunennvaldt. Estagiário de Direito: Lucas Da Silva Cortes. OCORRÊNCIAS 

Vistos. Efetuado o pregão e aberta a solenidade, presentes as pessoas 

acima nominadas. Ausente as partes requeridas e seus respectivos 

procuradores, embora regularmente intimados através do DJe n. 10.672, 

de 07/02/2020. Foi colhido o depoimento da testemunha arrolada pela 

requerente, conforme termo anexo e gravação audiovisual que 

acompanham a presente ata. DELIBERAÇÕES Vistos. Cumprida a 

finalidade desta carta precatória, devolva-se à comarca de origem 

mediante a adoção das formalidades necessárias, com baixa na 

distribuição. Nada mais. Eu, José Viegas Mendes Neto, Assessor de 

Gabinete, digitei. Às providências. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito Amanda Cristina Rezende Araujo Advogada requerente

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1057016-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ZAMBIANCHI CAETANO OAB - SP421193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057016-22.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28675742, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022141-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1022141-26.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da petição de id. 28428081, arquive-se a presente mediante a 

adoção das formalidades pertinentes. Às providências. Cuiabá, 20 de 

março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058985-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS OAB - SP62674 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEREWILTON PINHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058985-72.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29128826, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049186-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO BRAS ALVES (REQUERIDO)

ALUISIO BRAS ALVES - ME (REQUERIDO)

SILVANIA ROSALINA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1049186-05.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28938898, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032912-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SPONGANO ZIGGIATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA CESAR OAB - SP347425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CESAR MORAES LAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1032912-63.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28863292, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042981-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLI FLAVIA CORREIA (REQUERIDO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042981-57.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28831794, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046473-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LOUISE GONÇALVES DE BARROS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DA SILVA OAB - SP153178 (ADVOGADO(A))

OSWALDO JOSE DA COSTA ARAUJO OAB - SP113844 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALACIR GONÇALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046473-57.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 29037268, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038979-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

CONSTRUTORA SAB LTDA (REQUERIDO)

BRUNO PESSANHA LOQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038979-44.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 29120877, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1054935-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BRAGA BUBLITZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER KALL SAFFE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1054935-03.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação e intimação do requerido para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 21/01/2020, todavia, 

não foi possível cumprir o ato deprecado, consoante se vê da certidão de 

id. 29619278. Assim, oficie-se ao juízo deprecante solicitando que em 20 

(vinte) dias se digne em designar nova data de audiência, com tempo 

suficiente para que este juízo possa efetivar a ordem. Apresentada a 

resposta, cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta decisão como 

mandado No que se refere a citação da parte ré, deverá a Secretaria 

expedir novo mandado, observado o endereço indicado na carta. Uma vez 

cumpridas as finalidades da presente, devolva-se à origem, observando 

as providências pertinentes. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

mediante a adoção das formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048348-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO LIMA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048348-62.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 2857317, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057739-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA BARBOSA DE PAULO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONA APARECIDA MORAIS DA SILVA (REQUERIDO)

AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1057739-41.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de 

id. 27344140, requerendo o que entender pertinente. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010444-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GIANGHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MARTINS COELHO OAB - SP97726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO SOARES DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

ANCELMO MENDANHA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010444-71.2020.8.0041 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, 20 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058169-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA SATICO IAMADA OAB - SP190722 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE OLINDA DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE FREITAS OAB - MT13505/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA MARIA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

JULIO CESAR DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO DE FREITAS OAB - MT13505/O-O (ADVOGADO(A))

RICARDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058169-90.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de 

id. 28156021, requerendo o que entender pertinente. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043662-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA MARIZA STELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043662-27.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de 

id. 29353476, requerendo o que entender pertinente. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 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
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Processo eletrônico n. 1009326-60.2020.8.11.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a citação e intimação da requerida para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 19/03/2020, todavia, 

não foi possível cumprir o ato deprecado, consoante se vê da certidão de 

id. 29958428. Assim, oficie-se ao juízo deprecante solicitando que em 20 

(vinte) dias se digne em designar nova data de audiência, com tempo 

suficiente para que este juízo possa efetivar a ordem. Apresentada a 

resposta, cumpra-se com urgência, servindo a cópia desta decisão como 

mandado. No que se refere a citação da parte ré, deverá a Secretaria 

expedir novo mandado, observado o endereço indicado na carta. Uma vez 

cumpridas as finalidades da presente, devolva-se à origem, observando 

as providências pertinentes. Decorrido o prazo assinalado sem 

pronunciamento, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

mediante a adoção das formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036351-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DORON REHDER DE ARAUJO OAB - SP246516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036351-82.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado para cumprimento do ato deprecado, observadas as 

informações contidas na petição de id. 28992462. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030836-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT6264-B (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C D SANTOS COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1030836-66.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28884694, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 20 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055308-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES OAB - GO27487 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PAULA RODRIGUES OAB - 612.301.541-91 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28901345, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 23 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005955-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. B. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29448971, nos 

termos do despacho de id. 30523768. Cuiabá, 23 de março de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009570-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RINCO OAB - 089.969.896-49 (PROCURADOR)

EDUARDO RINCO OAB - MG26596 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ZAMPIERI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias apresentar o 

endereço do requerido para cumprimento do ato deprecado, nos termos 

do despacho de id. 30524059. Cuiabá, 23 de março de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030209-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. JUNQUEIRA FILHO - ME (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1030209-62.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 28861971, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039478-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (REQUERIDO)

Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARGARETH DE CARVALHO RAMOS E SILVA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039478-28.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado para cumprimento do ato deprecado, observadas as 

informações constantes da petição de id. 28982489. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 
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necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040730-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051594-66.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado para cumprimento do ato deprecado, observadas as 

informações constantes do parecer de id. 29349477. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029651-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SMANIOTTO MOREIRA ANDRADE OAB - SP234801 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ALVES CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1029651-90.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29010086, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025818-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1025818-64.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29211214, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044517-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMAXIMA - TRANSPORTADORA MARACAI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044517-06.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29011902, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004404-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA PIRES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDEL CARLOS REGO DE OLIVEIRA OAB - GO43648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA ELENA BARBOSA LAZZARI (REQUERIDO)

JORDANA ELENA BARBOSA LAZZARI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004404-73.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 30007601, expeça-se novo mandado 

citatório, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o 

meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê 

que, após duas tentativas frustradas de encontrar a parte no seu 

domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. Sendo 

positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

23 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036540-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1036540-60.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 25979872, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Acaso o meirinho observe 

que podem estar ocorrendo as circunstâncias apontadas no art. 252 do 

CPC, a intimação poderá ser efetuada com hora certa, conforme prevê o 

art. 275, §2º, do mesmo Código. Sendo positiva a diligência, devolva-se a 

presente à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Consigno que a parte interessada deverá apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que 

não é beneficiária da gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá, 23 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047755-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARA LEOCADIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARMIENE RAMALHO DA SILVA OAB - MG181908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTOPHE DANIEL DENIS BARDON (REQUERIDO)

Baxira Okde Carvalho (REQUERIDO)

JULIENNE SOMMER BARDON (REQUERIDO)

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

MANOEL DRESCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MATIAS OAB - MT1857-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 144 de 459



 

Processo eletrônico n. 1047755-33.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 26724570, expeça-se novo mandado 

citatório, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o 

meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê 

que, após duas tentativas frustradas de encontrar a parte no seu 

domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. Sendo 

positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

23 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033154-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033154-22.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29377455. Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1014751-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 30419800. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005469-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 30287680 e os documentos que 

a acompanham. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009493-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014584-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003231-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003231-31.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS VISTO Intime-se o 

executado para, em 15 dias, manifestar-se sobre a petição juntada no 

Num. 30546771. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001257-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DELMONDES SILVA (EXECUTADO)

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

PAPELARIA PAPEL MAIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - 
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ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1001257-56.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PAPELARIA PAPEL MAIS COMERCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA - ME, GUILHERME DELMONDES SILVA, GIOVANA 

FONSECA DE OLIVEIRA VISTO Intimem-se os executados para, querendo, 

embargar a execução, em 30 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES OAB - 003.511.441-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (LITISCONSORTE)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002547-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RIBAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISE CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO OAB - 

MT0013232A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 100/2020 (LIVRO PJE) 

Rondonopo l i s -MT,  19  de  Março  de  2020 .  P rocesso : 

1002547-48.2016.8.11.0003(PJE) Valor causa: R$ 20.490,60; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária] Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ARI RIBAS 

DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II 

NCPC), em virtude de sentença transitada em julgada, proferida nos autos 

de nº 1002547-48.2016.8.11.0003(PJE) , que tem como parte AUTORA: 

ARI RIBAS DOS SANTOS e parte REQUERIDA : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir 

descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente aos aos 

Honorários Advocatícios SUCUMBENCIAIS em favor da advogada TAISE 

CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO , inscrita no CPF: 

005.084.501-28, que deverá ser efetuado por meio do recolhimento das 

guias pertinentes , sendo o valor líquido transferido via deposito judicial , 

c o m  g u i a  e m i t i d a  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO TAISE 

CAROLINE PRADELA ALVES DE ARAUJO PORTO HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 2.800,80 R$ 0,00 0 2,42% R$ 67,94 R$ 2.741,86 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença 

condenatória de ID. Nº 10008393 e o acórdão (não houve); II - sentença 

homologatória do valor devido de ID. Nº; III- certidão de trânsito em julgado, 

tanto da fase do processo de conhecimento de ID. Nº 10989664, como 

dos embargos à execução, se houver: (não houve embargos); IV- 

certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos de ID. 

Nº14077259; V- certidão de decurso de prazo legal para oposição de 

embargos à execução de ID. Nº 15835217., ou cópia da decisão nestes 

proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito 

atualizada com as devidas deduções de fls. Id. N. 30066769; VII- 

procuração com poderes expressos de fls.1944730; Atenciosamente 

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29979036000140, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT Sede do Juízo e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , 

Bairro: Guanabara Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 

3410-6100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004751-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n. 81/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 18 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1004751-65.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: $12,560.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, 

INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE, AUXÍLIO-DOENÇA 

ACIDENTÁRIO]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR(RPV) Senhor(a) Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor 

(ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de sentença transitada em 

julgada, proferida nos autos de nº 1004751-65.2016.8.11.0003(PJE), que 

tem como parte AUTORA: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES e parte 

REQUERIDA : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos da obrigação 

de pequeno valor (RPV) referente ao PRINCIPAL em favor do ANTONIO 

CLAUDIO RODRIGUES, brasileiro, casado, pedreiro, portador do CPF/MF n. 

017.684.978-50 e do RG n. 13. 479.675-5 SSP/SP, residente e domiciliado 

à Rua Lucas Pacheco Camargo, nº 990, Jardim Tropical, Rondonópolis – 

MT, CEP 70.700-000, telefone: 66 99912-1060, bem como , referente aos 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em favor do advogado Dr. JÚLIO 

ALMEIDA DE SOUZA, CPF 379.863.681-87, que deverá ser efetuado por 

meio do recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor líquido 

transferido via deposito judicial , com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES R$ 14.543,50 R$ 0,00 12 0,00% R$ 0,00 

R$ 14.543,50 JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

R$ 877,27 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 877,27 Escoltam esta solicitação 

as cópias dos seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de ID. Nº 9500192 e o 

acórdão (não houve). II - sentença homologatória do valor devido de ID. 

16052383 ; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo 

de conhecimento de ID. 10366117, como dos embargos à execução, se 

houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda 

Pública para opor embargos de ID. 13737477; V- certidão de decurso de 

prazo legal para oposição de embargos à execução de ID. Nº 11704350, 

ou cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). VI- o 
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cálculo de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções de 

IDS Nº 30004060 e 30004063; VII- procuração com poderes expressos de 

ID. Nº 3724144; Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de Direito 

AO(A) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 

29979036000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Arnaldo Estevan de 

Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT Sede do Juízo 

e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: Guanabara Cidade: 

Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 3410-6100

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005102-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT18254/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005102-96.2020.8.11.0003. REQUERENTE: SULINA COMERCIO DE OLEOS 

LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Intime-se a parte 

autora para atribuir valor à causa, já que não existe essa questão de valor 

de alçada no TJMT, bem como recolher as custas, sob pena de 

cancelamento da petição inicial. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 23 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES OAB - 003.511.441-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (LITISCONSORTE)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003497-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM MATTHES OAB - 003.511.441-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (LITISCONSORTE)

EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004192-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 83/2020(LIVRO PJE) 

RONDONÓPOLIS, 19 de MARÇO de 2020. Dados do processo: Processo: 

1004192-11.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 12.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[INCAPACIDADE 

LABORATIVA PARCIAL, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, CONCESSÃO]; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CELIA MARIA DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II 

NCPC), em virtude de sentença transitada em julgada, proferida nos autos 

de nº 1004192-11.2016.8.11.0003(PJE), que tem como parte AUTORA: 

CELIA MARIA DE CARVALHO e parte REQUERIDA : INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente ao 

PRINCIPAL em favor da parte autora CELIA MARIA DE CARVALHO, 

brasileira, solteira, operadora de maquina, portador do CPF/MF n. 

000.512.433-69 e do RG n. 2571331-0 SJ/MT, residente e domiciliada à 

Rua 06, nº 3434, Pedra 90, Rondonópolis – MT, CEP 70.700-000, telefone: 

66 99693-0957, bem como, referente aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS em favor do advogado DR. JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA, 

CPF: 379.863.681-87 que deverá ser efetuado por meio do recolhimento 

das guias pertinentes , sendo o valor líquido transferido via deposito 

jud ic ia l  ,  com guia emi t ida no endereço e le t rôn ico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO CELIA 

MARIA DE CARVALHO R$ 31.284,80 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 

31.284,80 JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS R$ 

2.039,23 R$ 0,00 0 0,50% R$ 10,14 R$ 2.029,09 Escoltam esta solicitação 

as cópias dos seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de id. nº 9423294e o 

acórdão (não houve recurso); II - sentença homologatória do valor devido 

de id. nº 16707314; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do 

processo de conhecimento de fls. id. nº 10770807, como dos embargos à 

execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos de id. nº 14686538; V- certidão de 

decurso de prazo legal para oposição de embargos à execução de id. nº 

14091776, ou cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). 

VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções 

de id. nº 30080623; VII- procuração com poderes expressos de id. nº 

3302122; Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 

29979036000140, brasileiro(a), Endereço: Rua Arnaldo Estevan de 

Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT Sede do Juízo 

e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: Guanabara Cidade: 

Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 3410-6100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 84/2020(LIVRO PJE) 

RONDONÓPOLIS, 19 de MARÇO de 2020. Dados do processo: Processo: 

1002857-54.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Indenização por Dano Moral, 

Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Provas]; Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): JOSE MARIA SALVADOR Parte Ré: REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR(RPV) Senhor(a) Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor 
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(ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de sentença transitada em 

julgada, proferida nos autos de nº 1002857-54.2016.8.11.0003(PJE), que 

tem como parte AUTORA: JOSE MARIA SALVADOR e parte REQUERIDA : 

ESTADO DE MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente ao 

PRINCIPAL em favor do autor JOSÉ MARIA SALVADOR, brasileiro, solteiro, 

desempregado, portador do CIRG n.º 19738043 SSP/MT e do CPF n.º 

148.267.394-00, residente e domiciliado na Rua Afonsa Pena, 456, Centro 

Parque Universitário, CEP 78.750-310 em Rondonópolis/MT, bem como, 

referente aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor 

da advogada TATIANE BONISSONI, CPF: 002.878.390-52 que deverá ser 

efetuado por meio do recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor 

líquido transferido via deposito judicial , com guia emitida no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos 

pagos pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme 

apontamento adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo 

de 60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob 

pena de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO JOSE 

MARIA SALVADOR R$ 28.187,52 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 28.187,52 

TATIANE BONISSONI HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS R$ 2.224,50 R$ 0,00 

0 1,08% R$ 24,04 R$ 2.200,46 Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de id. nº 4660525 e o 

acórdão (id. nº 11987237); II - sentença homologatória do valor devido de 

id. nº 15879750; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do 

processo de conhecimento de fls. id. nº 11987241, como dos embargos à 

execução, se houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da 

Fazenda Pública para opor embargos de id. nº 12720815; V- certidão de 

decurso de prazo legal para oposição de embargos à execução de id. nº 

15858274, ou cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). 

VI- o cálculo de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções 

de id. nº 30080613; VII- procuração com poderes expressos de id. nº 

2041521; Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de direito AO(A) 

AO(A) ESTADO DE MATO GROSSO - REPRESENTADO PELA FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Endereço: (Av. República do 

Líbano, nº 2258, Bairro Jardim Monte Líbano, Cuiabá, CEP: 78.048-196 .) 

Sede do Juízo e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: Guanabara 

Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 3410-6100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002689-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 82/2020(PJE) 

Rondonópolis - MT, 18 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1002689-81.2018.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 22.896,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86), 

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): FRANCISCO MARTINS BARROS Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR(RPV) Senhor(a) Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor 

(ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de sentença transitada em 

julgada, proferida nos autos de nº 1002689-81.2018.8.11.0003 (PJE), que 

tem como parte AUTORA: FRANCISCO MARTINS BARROS e parte 

REQUERIDA : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir descritos da obrigação 

de pequeno valor (RPV) referente ao PRINCIPAL em favor FRANCISCO 

MARTINS BARROS, brasileiro, casado, vigia, portador da Cédula de 

Identidade/RG sob o n.º 1317929 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 

142.990.702-91, residente e domiciliado na Avenida Rotary Internacional 

ou Avenida Delfina G Soares, 688, Vila São Sebastião, Rondonópolis - MT, 

CEP: 78730-289, bem como , referente aos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS em favor da advogada Drª. TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI , CPF 277.859.258-01,, que deverá ser efetuado por meio do 

recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor líquido transferido via 

deposito judicial , com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO 

FRANCISCO MARTINS BARROS R$ 25.992,39 R$ 0,00 25 0,00% R$ 0,00 

R$ 25.992,39 TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS R$ 2.600,65 R$ 0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 2.600,65 

Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes documentos, 

constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a sentença 

condenatória de ID. Nº 16463725 e o acórdão (não houve). II - sentença 

homologatória do valor devido de ID. 27758157 ; III- certidão de trânsito em 

julgado, tanto da fase do processo de conhecimento de ID. 18534786, 

como dos embargos à execução, se houver: (não houve embargos); IV- 

certidão de intimação da Fazenda Pública para opor embargos de ID. 

22534922; V- certidão de decurso de prazo legal para oposição de 

embargos à execução de ID. Nº 27073875, ou cópia da decisão nestes 

proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de débito 

atualizada com as devidas deduções de IDS Nº 30005523 e 30005529; VII- 

procuração com poderes expressos de ID. Nº 12719939; Atenciosamente 

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, CNPJ: 29979036000140, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo, N° 134, Bairro: Centro, Cidade: 

Rondonópolis-MT Sede do Juízo e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , 

Bairro: Guanabara Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 

3410-6100

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016557-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF OAB - MT28432-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO RAMOS GONCALVES OAB - DF28428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1016557-92.2019.8.11.0003. EMBARGANTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EMBARGADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO 

Certifique-se a execução está garantida. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 30 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007204-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY PANUCCI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 (Trinta) Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

F R A N C I S C O  R O G E R I O  B A R R O S  P R O C E S S O  n . 

1007204-96.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 4.064,77 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: DUQUE DE 

CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-300 

POLO PASSIVO: Nome: ARY PANUCCI Endereço: local incerto e não 

sabido INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ARY PANUCCI, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias, 30 dias, contados da intimação da penhora (art. 
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16, III, da L.E.F.) VISTO. Intime-se a parte devedora via edital para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora (art. 

16, III, da L.E.F.). Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública, a fim 

de atuar como curador especial dos executados, que foram citados por 

edital (art. 72º, II do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira 29 de 

janeiro de 2020, da L.E.F.). ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

MAIZA BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001169-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GONCALVES DE AMORIM (REU)

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA (REU)

ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

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

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. DEFIRO o pedido de adiamento da perícia marcada para o dia 25 de 

março do corrente ano. Intime-se o perito nomeado nos autos para 

designar nova data para realização da perícia após o retorno das 

atividades forenses. Indicada a nova data, intimem-se as partes e os 

respectivos advogados. Dê ciência ao perito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001169-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GONCALVES DE AMORIM (REU)

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA (REU)

ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

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

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTO. DEFIRO o pedido de adiamento da perícia marcada para o dia 25 de 

março do corrente ano. Intime-se o perito nomeado nos autos para 

designar nova data para realização da perícia após o retorno das 

atividades forenses. Indicada a nova data, intimem-se as partes e os 

respectivos advogados. Dê ciência ao perito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005469-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a impugnação de Id. 30287680 e os documentos que 

a acompanham. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO Nº 1005930-97.2017.8.11.0003 VISTO. ROSA MARIA 

FERREIRA PAIVA ajuizou ação de restabelecimento de benefício auxílio 

doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que exerce a função laborativa de técnica de enfermagem, por 

mais de 15 anos, sendo que atualmente está acometida de doença laboral, 

a qual é equiparada a acidente de trabalho, pois, o problema de saúde foi 

desenvolvido pelo excesso de trabalho com peso constante e movimento 

repetitivo, acarretando lesão nos dois braços/ombros, conhecida como 

TENDINOPATIA, BURSITE. Destacou que, em decorrência da evolução do 

problema, passou por cirurgia no ombro esquerdo, posteriormente no 

direito e recentemente nova cirurgia no esquerdo, conforme comprova a 

documentação médica anexa nos autos. Informou que recebeu auxílio 

doença de 2014 até maio de 2017, quando solicitou a prorrogação do 

benefício e o médico perito injustamente considerou que inexistia 

incapacidade laborativa na Autora. Afirma que desde quando desenvolveu 

a doença laboral, sente constantes e fortes dores nos ombros e braços, 

ou seja, se encontra totalmente incapacitada para o trabalho. Assim, 

requereu a tutela provisória de urgência para o restabelecimento do auxílio 

doença. Requereu, posteriormente, a conversão em aposentadoria por 

invalidez em decorrência de acidente de trabalho, desde a data da 

cessação do benefício em 11/04/2015. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido (id. 9745647). Realizada a perícia, o laudo pericial médico foi 

anexado aos autos (id. 13332815). A autora impugnou alguns pontos do 

laudo pericial (id. 13392750). O requerido apresentou contestação e 

rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a 

concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento 

dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos. Requereu o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (id. 16935108). A 

autora impugnou a contestação (id. 17202249). Suscitado conflito negativo 

de competência, o Superior Tribunal de Justiça determinou o 

processamento dos autos na justiça comum (id.26141176). Intimadas às 

partes para manifestarem nos autos, a autora requereu o julgamento do 

feito (id. 29606800). O réu não se manifestou (id. 29999585). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca o 

restabelecimento do pagamento do benefício auxílio doença e a sua 
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conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço 

no âmbito do trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para as suas 

atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado 

o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições 

mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, 

ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a 

implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário 

que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando 

for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou, ainda, para o auxílio 

doença acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico 

Diógenes Garrio Carvalho, em 06/03/18, sob o crivo do contraditório, 

apontou que a autora apresenta exames desde novembro de 2014 com 

diagnóstico de tendinite e bursite bilateral. Apresenta alteração anatômica 

nos ombros, mais especificamente no acrômio de escapulo. Devido ao seu 

formato, a movimentação normal dos ombros causa lesão nas estruturas 

do manguito relatados. Foi operada no ombro esquerdo em 2014 e do 

ombro direito há mais de um ano. Apresenta limitação em ambos os braços 

e ombros, principalmente de elevação acima de 90 graus (id. 13332815). O 

expert consignou, ainda, que há incapacidade parcial e definitiva.A 

patologia ocorre devido a alteração anatômica da autora. Causa limitação 

para atividades que necessitam elevar os braços acima de 90 graus e 

tração com carga (id. 13332815). Observo que, no contexto probatório 

dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e 

isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o 

desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira destas conclusões, 

entendo que a demandante não tem, neste momento, direito à percepção 

de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, porquanto 

não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo 

contrário, o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais revela que a 

autora está empregada no IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE 

DESENVOLVIMENTO desde 01/12/2017 (id. 16935110). Como se vê, 

autora pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho, considerando que é 

jovem (48 anos de idade), possui instrução e a lesão ortopédica não a 

impede de exercer atividade remunerada, apenas limita a atividade atual de 

auxiliar de enfermagem. Além disso, em razão do caráter temporário do 

auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça 

pagando o auxílio doença quando esta reúne condições para exercer 

atividade que lhe garanta a subsistência, como no caso dos autos, 

principalmente porque a patologia apresentada é parcial e definitiva. Nesse 

sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS 

INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA. 

Atestado pelo laudo pericial que as lesões ostentadas pela autora não 

geram qualquer restrição funcional, não há razão para se conceder 

amparo acidentado. Apelação improvida.” (TJSP APL 994082186451 SP, 

Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Público, 

Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 12/07/2010). Assim, justificada a 

cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os 

requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência 

de incapacidade laboral da autora. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSA MARIA FERREIRA 

PAIVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-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)

 

VISTO. ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ ajuizou ação para manutenção do 

auxílio doença por acidente do trabalho e sua transformação em 

aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio acidente c/c pedido 

de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na 

função de trabalhador braçal. Alegou que, no dia 24/05/2010, foi vítima de 

um acidente de trabalho, quando, trabalhando na sua função de 

“desossador”, ao manejar e empenhar esforço excessivo no corte do 

bovino, sentiu um estalo e uma dor imensa no ombro direito, sendo 

diagnosticado com sinovite, tenossinovite e tendinite, provocado por 

esforço repetitivo. Relatou que, em virtude da lesão, recebeu benefício de 

auxílio doença por acidente de trabalho de junho/2010 a novembro/2010 e 

de 02/10/2012 a 31/05/2016, após ter sido submetido à curso de 

Reabilitação Profissional determinado pelo Réu, todavia, persiste a 

incapacidade para a sua função habitual. Afirma que não recuperou sua 

saúde e que houve redução da sua capacidade laborativa. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido 

restabeleça o auxílio doença por acidente. No mérito, pugnou pela 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente (id. 17522372). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 

17577836). Citado, o requerido apresentou contestação momento em que 

rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a 

concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento 

dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 18477280). O autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos nela contidos e 

ratificando os termos da inicial (id. 18736540). Realizada perícia médica, o 

laudo foi juntado no id. 22984887. O autor impugnou o laudo pericial (id. 

23434299). O INSS não manifestou sobre o laudo pericial. É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, o autor busca o pagamento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez ou concessão do auxílio acidente, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas da atividade 

laboral. Pois bem. O benefício de auxílio doença está disciplinado no artigo 

59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que 

esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, no exame pericial realizado 29 de maio de 2019, consta 

que o autor apresenta artrose de coluna, com limitação moderada em 

ombro direito e coluna. O perito considerou que a patologia causa 

incapacidade total e definitiva para a função de desossador, mas concluiu 

que o quadro de tendinite e artrose de coluna causa incapacidade parcial 

e permanente, com condições de reabilitação e que o autor inclusive já foi 

reabilitado. Diante do exposto, é possível concluir que o autor se encontra 

incapacitado parcialmente para certos movimentos e funções. Embora o 

perito tenha informado que o autor já foi reabilitado, o INSS não comprovou 

a conclusão do processo de reabilitação. Dessa forma, encontrando-se o 

autor incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral, o 

requerente faz jus a receber auxílio doença até ser recuperado ou 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. Portanto, a 
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perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. Nesse sentido: “AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O 

requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A 

sentença reconheceu incapacidade definitiva para a atividade habitual e, 

com base nas condições pessoais, descartou a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o 

INSS a conceder aposentadoria por invalidez. 2. A Turma Recursal, por 

sua vez, mediante análise fundamentada da matéria fática, considerou que 

a limitação funcional atestada no laudo pericial e as condições pessoais 

do requerente não autorizavam a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Por outro lado, reconheceu que o laudo pericial atestou 

incapacidade para a atividade habitual de tratorista em razão de cegueira 

monocular. O colegiado, porém, reformou a sentença, julgando totalmente 

improcedente o pedido. Assim, o requerente ficou sem aposentadoria por 

invalidez e sem auxílio-doença. 3. O acórdão paradigma da TNU dispõe 

que comprovada a incapacidade para o desempenho da atividade habitual 

do segurado, torna-se devido o benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, 

art. 59, caput), ainda que aquele, insuscetível de recuperação para sua 

atividade habitual, seja suscetível de reabilitação profissional. O acórdão 

recorrido divergiu desse entendimento porque, mesmo admitindo 

incapacidade para a atividade habitual, deixou de reconhecer direito ao 

auxílio-doença. Incidente conhecido. 4. O segurado acometido de 

incapacidade parcial definitiva para sua atividade habitual tem direito a 

receber auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra 

atividade compatível com a limitação funcional,consoante dispõe o art. 62 

da Lei nº 8.213/91. Assim, a perspectiva de reabilitação profissional não 

isenta o INSS de manter o auxílio-doença até que o processo de 

reabilitação profissional seja concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal 

firmado como premissa de fato que o requerente está definitivamente 

incapacitado para a atividade habitual, não há necessidade de reexame de 

fatos para decidir pela existência do direito ao restabelecimento do 

auxílio-doença. 6. Pedido provido para reformar o acórdão recorrido, 

condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a data da 

cessação do benefício. Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para 

efeito de correção monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (art. 5º da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 

5027305020094058401, Relator: JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA 

ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, Data de Publicação: DOU 

25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao 

asseverar que não há invalidez, mas incapacidade parcial para certos 

movimentos. Logo, há possibilidade de o autor se recuperar da lesão ou 

reabilitar para outra atividade, podendo, portanto, retornar ao mercado de 

trabalho, seja na sua função habitual ou diversa, de acordo com suas 

limitações. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor se 

recuperar da lesão ou passar por reabilitação profissional e sua 

incapacidade ser parcial e temporária, não há que se falar em conversão 

imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente. Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do 

benefício auxílio doença é o dia seguinte à data da cessação indevida do 

benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 

603.728.124-0 (31/05/16 – id. 18477290), ou seja, 01/06/16, nos termos do 

que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ADHEMAR DA 

SILVA GIMAREZ contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, tão somente para determinar que o requerido restabeleça o 

auxílio doença por acidente trabalho NB 603.728.124-0 (espécie 91), bem 

como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do 

benefício ou seja, 01/06/19 (id. 18477290), até que o segurado seja 

considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade 

laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 

8.213/91). Deverão ser descontados das parcelas em atraso, valores 

eventualmente recebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário 

ou remuneração, após a cessação do mencionado benefício de auxílio 

doença. Os valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 

vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida (18/04/2018 – sistema registro ciência), nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A 

partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção 

monetária (IPCA-E). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Intime-se o 

INSS para pagar os honorários periciais, sob pena de bloqueio. Em 

atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do 

benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: ADHEMAR DA SILVA 

GIMAREZ BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença por Acidente de 

Trabalho (91) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 01/06/16 – Dia seguinte à cessação do 

benefício NB 603.728.124-0. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014584-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MATOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003231-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003231-31.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS VISTO Intime-se o 

executado para, em 15 dias, manifestar-se sobre a petição juntada no 

Num. 30546771. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008433-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ LOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008433-23.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A., LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO 

PEREIRA DA SILVA, PEDRO LUIZ LOTTI, ANTONIO AUGUSTO PIRES 

JUNIOR VISTO Homologo o pedido de desistência da ação em relação ao 

executado ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR CPF n° 165.742.305-00. 

Exclua o nome do referido executado da página de identificação desta 

execução. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002702-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CALLEGARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

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))

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)

 

PROCESSO N° 1002702-12.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de certidão de dívida ativa ajuizada por CALLEGARO & SILVA 

LTDA ME, representado por seu sócio LUIZ FERNANDO CALLEGARO, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita (Id. 29415476). Determinou-se a intimação da 

parte autora para juntar cópia das suas últimas declarações de imposto de 

renda e/ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de 

comprovar que não possui recursos suficientes para o pagamento das 

custas processuais, (Id. 29448422). A empresa autora informou que o 

“autor” LUIZ FERNANDO CALLEGARO é pessoa humilde sem qualquer 

instrução, de modo que nunca declarou renda, por nunca ter atingido 

rendimento suficiente para tanto. Disse que LUIZ FERNANDO não possui 

qualquer vínculo empregatício formal, sendo que vende espetinhos 

assados informalmente para garantir sua subsistência. Ao final, requereu 

seja deferido o pedido de pesquisa nos sistemas Infojud, bacenjud e 

Renajud, a fim de constatar a real situação financeira do Requerente (Id. 

29873131). O pedido deve ser indeferido, pois na hipótese dos autos cabe 

à empresa autora comprovar a insuficiência de recursos para o 

pagamento das custas, e não o seu sócio/representante. Da análise da 

petição inicial, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada por 

CALLEGARO & SILVA LTDA ME, representado por seu sócio LUIZ 

FERNANDO CALLEGARO. Aliás, ao formular o pedido de justiça gratuita, a 

parte autora consignou que os benefícios da justiça gratuita também 

podem ser concedidos às pessoas jurídicas que estão sem condições de 

arcar com os encargos decorrentes do processo (Id. 29415476, pág. 1 e 

47). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Id. 29873131 e determino a 

intimação da empresa autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a sua insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, 

juntando cópia das suas últimas declarações de imposto de renda OU 

outros documentos que reputar pertinentes (art. 99, § 2º do CPC). Por fim, 

oportuno ressaltar que, segundo o entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita pode ser 

concedido à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade 

de sua situação financeira, uma vez que inexiste presunção de 

insuficiência de recursos em seu favor. Vejamos: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA 

DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 

165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. 

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando 

comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em 

seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no 

AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 

de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se 

configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019). Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001017-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VILA REAL GOES (EXECUTADO)

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA OAB - SP124949 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 63/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 2 de MARÇO de 2020. Dados do processo: Processo: 

1001017-09.2016.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 5.942,44; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Responsabilidade tributária]; 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO 

VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP, PEDRO VILA REAL GOES 

ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR(RPV) Senhor (a) 

Procurador(a): Nos termos da legislação em vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II 

NCPC), em virtude de sentença transitada em julgada, proferida nos autos 

de nº 1001017-09.2016.8.11.0003 (PJE); , que tem como parte AUTORA: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, , parte executada : 

N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO E CONFECCOES LTDA - EPP, 

PEDRO VILA REAL GOES, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente aos 

Honorários de Advocatícios em favor da Advogada GUIOMAR GOES, 

portadora do CPF nº 069.558.818-41, que deverá ser efetuado por meio 

do recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor líquido transferido 

via deposito judicial , com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos autos tão logo ocorra a quitação, num prazo de 15(quinze) dias. 

CREDOR PREVIDÊNCIA RRA IRRF VALOR LÍQUIDO GUIOMAR GOES R$ 

0,00 0 0,00% R$ 0,00 R$ 754,59 Escoltam esta solicitação as cópias dos 

seguintes documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do 

Provimento11/2017-CM: I- a sentença condenatória de Id. Nº 11310165 e o 

acórdão (não houve); II - sentença homologatória do valor devido id. Nº 

26140600 ; III- certidão de trânsito em julgado, tanto da fase do processo 

de conhecimento de Id. 16796484 , como dos embargos à execução, se 

houver: (não houve embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda 

Pública para opor embargos de id. nº 25315818 ; V- certidão de decurso 

de prazo legal para oposição de embargos à execução de 26111291, ou 

cópia da decisão nestes proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo 

de liquidação de débito atualizada com as devidas deduções de id. 

29696877; VII- procuração com poderes expressos Id. Nº 25274187; 

Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) ESTADO 

DE MATO GROSSO - REPRESENTADO PELA FAZENDA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO. Endereço: Av. República do Líbano, nº 2258, 

Bairro Jardim Monte Líbano, Cuiabá, CEP: 78.048-196 ) SEDE DO 1ª 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013083-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA PAIXAO NETO (EXECUTADO)

OSORIO NETO FILHO (EXECUTADO)

IVO DA PAIXAO NETO (EXECUTADO)

PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR OAB - MS20449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1013083-16.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP, IVO DA PAIXAO 

NETO, OSORIO NETO FILHO, LINDOMAR DA PAIXAO NETO VISTO. IVO DA 

PAIXÃO NETO ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando 

sua ilegitimidade passiva, pois os sócios empresários e gerentes 

não-sócios não são considerados como contribuintes solidários. Alegou, 

ainda, ofensa ao princípio do contraditório, ante a ausência de intimação 

do procedimento administrativo e posterior inclusão na CDA, como 

corresponsáveis, dos representantes, sócios e diretores da pessoa 

jurídica. A Fazenda Pública Estadual ofereceu impugnação à exceção de 

pré-executividade, refutando todos os argumentos levantados pelo 

excipiente. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade tem 

cabimento, conforme construção pretoriana, para as hipóteses 

especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título 

executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, 

possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a 

constrição judicial em seu patrimônio. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 

543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES 

DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO 

PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de 

que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o 

nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 

ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 

CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou 

infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, 

malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da 

execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir 

a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz 

necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os 

pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. 

Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias 

ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa 

executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa 

deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio 

do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito 

à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - 

Presidência/STJ.” (Resp nº 1104900/ES, Rela. Mina. Denise Arruda, 

Primeira Seção, Dje 01/04/2009). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO. SÚMULA Nº 

393/STJ. MATÉRIA TAMBÉM JULGADA SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória." (Súmula do STJ, Enunciado nº 393). 2. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no Resp nº 1139399/RS, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, Dje 08/04/2010). É indispensável, 

portanto, que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das 

alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada 

sua natureza, não comporta dilação probatória. Veja-se que os nomes dos 

sócios da executada já constavam na Certidão da Dívida Ativa. Vale 

lembrar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até 

prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são 

considerados devedores responsáveis pelo tributo. Igualmente, a 

alegação de que os executados não foram notificados durante a 

tramitação do processo administrativo também demanda exame de provas, 

o que não pode ser apreciado em sede de exceção de pré-executividade. 

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade 

proposta por IVO DA PAIXÃO NETO, e determino o prosseguimento da 

execução. 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). Certifique-se se todos os 

executados foram citados. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 23 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005930-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005930-97.2017.8.11.0003 VISTO. ROSA MARIA 

FERREIRA PAIVA ajuizou ação de restabelecimento de benefício auxílio 

doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em 

síntese, que exerce a função laborativa de técnica de enfermagem, por 

mais de 15 anos, sendo que atualmente está acometida de doença laboral, 

a qual é equiparada a acidente de trabalho, pois, o problema de saúde foi 

desenvolvido pelo excesso de trabalho com peso constante e movimento 

repetitivo, acarretando lesão nos dois braços/ombros, conhecida como 

TENDINOPATIA, BURSITE. Destacou que, em decorrência da evolução do 

problema, passou por cirurgia no ombro esquerdo, posteriormente no 

direito e recentemente nova cirurgia no esquerdo, conforme comprova a 

documentação médica anexa nos autos. Informou que recebeu auxílio 

doença de 2014 até maio de 2017, quando solicitou a prorrogação do 

benefício e o médico perito injustamente considerou que inexistia 

incapacidade laborativa na Autora. Afirma que desde quando desenvolveu 

a doença laboral, sente constantes e fortes dores nos ombros e braços, 

ou seja, se encontra totalmente incapacitada para o trabalho. Assim, 

requereu a tutela provisória de urgência para o restabelecimento do auxílio 

doença. Requereu, posteriormente, a conversão em aposentadoria por 

invalidez em decorrência de acidente de trabalho, desde a data da 

cessação do benefício em 11/04/2015. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido (id. 9745647). Realizada a perícia, o laudo pericial médico foi 

anexado aos autos (id. 13332815). A autora impugnou alguns pontos do 

laudo pericial (id. 13392750). O requerido apresentou contestação e 

rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a 

concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento 

dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos. Requereu o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (id. 16935108). A 

autora impugnou a contestação (id. 17202249). Suscitado conflito negativo 

de competência, o Superior Tribunal de Justiça determinou o 

processamento dos autos na justiça comum (id.26141176). Intimadas às 

partes para manifestarem nos autos, a autora requereu o julgamento do 
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feito (id. 29606800). O réu não se manifestou (id. 29999585). É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca o 

restabelecimento do pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço 

no âmbito do trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para as suas 

atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado 

o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições 

mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, 

ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a 

implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário 

que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando 

for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os 

requisitos para a aposentadoria por invalidez ou, ainda, para o auxílio 

doença acidentário. Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico 

Diógenes Garrio Carvalho, em 06/03/18, sob o crivo do contraditório, 

apontou que a autora apresenta exames desde novembro de 2014 com 

diagnóstico de tendinite e bursite bilateral. Apresenta alteração anatômica 

nos ombros, mais especificamente no acrômio de escapulo. Devido ao seu 

formato, a movimentação normal dos ombros causa lesão nas estruturas 

do manguito relatados. Foi operada no ombro esquerdo em 2014 e do 

ombro direito há mais de um ano. Apresenta limitação em ambos os braços 

e ombros, principalmente de elevação acima de 90 graus (id. 13332815). O 

expert consignou, ainda, que há incapacidade parcial e definitiva.A 

patologia ocorre devido a alteração anatômica da autora. Causa limitação 

para atividades que necessitam elevar os braços acima de 90 graus e 

tração com carga (id. 13332815). Observo que, no contexto probatório 

dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e 

isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o 

desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira destas conclusões, 

entendo que a demandante não tem, neste momento, direito à percepção 

de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, porquanto 

não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo 

contrário, o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais revela que a 

autora está empregada no IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE 

DESENVOLVIMENTO desde 01/12/2017 (id. 16935110). Como se vê, 

autora pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho, considerando que é 

jovem (48 anos de idade), possui instrução e a lesão ortopédica não a 

impede de exercer atividade remunerada, apenas limita a atividade atual de 

auxiliar de enfermagem. Além disso, em razão do caráter temporário do 

auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça 

pagando o auxílio doença quando esta reúne condições para exercer 

atividade que lhe garanta a subsistência, como no caso dos autos, 

principalmente porque a patologia apresentada é parcial e definitiva. Nesse 

sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS 

INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA. 

Atestado pelo laudo pericial que as lesões ostentadas pela autora não 

geram qualquer restrição funcional, não há razão para se conceder 

amparo acidentado. Apelação improvida.” (TJSP APL 994082186451 SP, 

Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Público, 

Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 12/07/2010). Assim, justificada a 

cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os 

requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência 

de incapacidade laboral da autora. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROSA MARIA FERREIRA 

PAIVA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. 

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à 

sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91). Transitada 

em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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

 

VISTO. ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ ajuizou ação para manutenção do 

auxílio doença por acidente do trabalho e sua transformação em 

aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio acidente c/c pedido 

de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é segurado da 

Previdência Social por ter contribuído na qualidade de empregado na 

função de trabalhador braçal. Alegou que, no dia 24/05/2010, foi vítima de 

um acidente de trabalho, quando, trabalhando na sua função de 

“desossador”, ao manejar e empenhar esforço excessivo no corte do 

bovino, sentiu um estalo e uma dor imensa no ombro direito, sendo 

diagnosticado com sinovite, tenossinovite e tendinite, provocado por 

esforço repetitivo. Relatou que, em virtude da lesão, recebeu benefício de 

auxílio doença por acidente de trabalho de junho/2010 a novembro/2010 e 

de 02/10/2012 a 31/05/2016, após ter sido submetido à curso de 

Reabilitação Profissional determinado pelo Réu, todavia, persiste a 

incapacidade para a sua função habitual. Afirma que não recuperou sua 

saúde e que houve redução da sua capacidade laborativa. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido 

restabeleça o auxílio doença por acidente. No mérito, pugnou pela 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente (id. 17522372). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 

17577836). Citado, o requerido apresentou contestação momento em que 

rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a 

concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento 

dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam 

presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total 

improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 18477280). O autor 

impugnou a contestação, rebatendo os argumentos nela contidos e 

ratificando os termos da inicial (id. 18736540). Realizada perícia médica, o 

laudo foi juntado no id. 22984887. O autor impugnou o laudo pericial (id. 

23434299). O INSS não manifestou sobre o laudo pericial. É o relatório. 

Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Pelo exame dos autos, o autor busca o pagamento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez ou concessão do auxílio acidente, sob a alegação de que estaria 

incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas da atividade 

laboral. Pois bem. O benefício de auxílio doença está disciplinado no artigo 

59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que 

esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, no exame pericial realizado 29 de maio de 2019, consta 

que o autor apresenta artrose de coluna, com limitação moderada em 

ombro direito e coluna. O perito considerou que a patologia causa 

incapacidade total e definitiva para a função de desossador, mas concluiu 

que o quadro de tendinite e artrose de coluna causa incapacidade parcial 
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e permanente, com condições de reabilitação e que o autor inclusive já foi 

reabilitado. Diante do exposto, é possível concluir que o autor se encontra 

incapacitado parcialmente para certos movimentos e funções. Embora o 

perito tenha informado que o autor já foi reabilitado, o INSS não comprovou 

a conclusão do processo de reabilitação. Dessa forma, encontrando-se o 

autor incapacitado parcial e permanente para a atividade laboral, o 

requerente faz jus a receber auxílio doença até ser recuperado ou 

reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação 

funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. Portanto, a 

perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o 

auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja 

concluído. Nesse sentido: “AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. O 

requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A 

sentença reconheceu incapacidade definitiva para a atividade habitual e, 

com base nas condições pessoais, descartou a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o 

INSS a conceder aposentadoria por invalidez. 2. A Turma Recursal, por 

sua vez, mediante análise fundamentada da matéria fática, considerou que 

a limitação funcional atestada no laudo pericial e as condições pessoais 

do requerente não autorizavam a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Por outro lado, reconheceu que o laudo pericial atestou 

incapacidade para a atividade habitual de tratorista em razão de cegueira 

monocular. O colegiado, porém, reformou a sentença, julgando totalmente 

improcedente o pedido. Assim, o requerente ficou sem aposentadoria por 

invalidez e sem auxílio-doença. 3. O acórdão paradigma da TNU dispõe 

que comprovada a incapacidade para o desempenho da atividade habitual 

do segurado, torna-se devido o benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, 

art. 59, caput), ainda que aquele, insuscetível de recuperação para sua 

atividade habitual, seja suscetível de reabilitação profissional. O acórdão 

recorrido divergiu desse entendimento porque, mesmo admitindo 

incapacidade para a atividade habitual, deixou de reconhecer direito ao 

auxílio-doença. Incidente conhecido. 4. O segurado acometido de 

incapacidade parcial definitiva para sua atividade habitual tem direito a 

receber auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra 

atividade compatível com a limitação funcional,consoante dispõe o art. 62 

da Lei nº 8.213/91. Assim, a perspectiva de reabilitação profissional não 

isenta o INSS de manter o auxílio-doença até que o processo de 

reabilitação profissional seja concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal 

firmado como premissa de fato que o requerente está definitivamente 

incapacitado para a atividade habitual, não há necessidade de reexame de 

fatos para decidir pela existência do direito ao restabelecimento do 

auxílio-doença. 6. Pedido provido para reformar o acórdão recorrido, 

condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a data da 

cessação do benefício. Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para 

efeito de correção monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (art. 5º da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 

5027305020094058401, Relator: JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA 

ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, Data de Publicação: DOU 

25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao 

asseverar que não há invalidez, mas incapacidade parcial para certos 

movimentos. Logo, há possibilidade de o autor se recuperar da lesão ou 

reabilitar para outra atividade, podendo, portanto, retornar ao mercado de 

trabalho, seja na sua função habitual ou diversa, de acordo com suas 

limitações. Portanto, enquanto pendente a possibilidade de o autor se 

recuperar da lesão ou passar por reabilitação profissional e sua 

incapacidade ser parcial e temporária, não há que se falar em conversão 

imediata do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio 

acidente. Ressalta-se, por fim, que o termo inicial para pagamento do 

benefício auxílio doença é o dia seguinte à data da cessação indevida do 

benefício que a autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 

603.728.124-0 (31/05/16 – id. 18477290), ou seja, 01/06/16, nos termos do 

que preceitua o art. 60, da Lei 8.213/91. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ADHEMAR DA 

SILVA GIMAREZ contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, tão somente para determinar que o requerido restabeleça o 

auxílio doença por acidente trabalho NB 603.728.124-0 (espécie 91), bem 

como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do 

benefício ou seja, 01/06/19 (id. 18477290), até que o segurado seja 

considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade 

laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 

8.213/91). Deverão ser descontados das parcelas em atraso, valores 

eventualmente recebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário 

ou remuneração, após a cessação do mencionado benefício de auxílio 

doença. Os valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do 

vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida (18/04/2018 – sistema registro ciência), nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A 

partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção 

monetária (IPCA-E). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios 

sucumbenciais que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Intime-se o 

INSS para pagar os honorários periciais, sob pena de bloqueio. Em 

atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do 

benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: ADHEMAR DA SILVA 

GIMAREZ BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Doença por Acidente de 

Trabalho (91) RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS DATA 

DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 01/06/16 – Dia seguinte à cessação do 

benefício NB 603.728.124-0. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011638-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA IKEDA CAETANO OAB - MT18596/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por IRANI 

ALVES DE ARAUJO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 
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MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, condenados a realizarem na exequente 

gratuitamente procedimento cirúrgico endovascular. Em detida análise a 

ação de conhecimento, verifica-se que já fora dada ordem para realização 

do procedimento cirúrgico em hospital particular, sendo, inclusive, 

bloqueado verbas públicas para o custeio do procedimento, as quais já 

foram levantadas em favor dos prestadores de serviços. Deste modo, 

intimem-se os prestadores de serviço para que informem se já realizaram 

o procedimento determinado, caso negativo, informe as razões de ainda 

não ter sido realizado. Em caso positivo, para que tragam as notas fiscais 

dos materiais utilizados no procedimento e dos serviços prestados, 

contendo de forma descritiva o material utilizado e o serviço prestado, bem 

como relatório médico do procedimento realizado, informando eventuais 

intercorrências, a fim de ser submetida à auditoria, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intimem-se os executados para que, desde já, se assim entenderem 

cabível, poderão apresentar impugnação, observando no que couber às 

matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. Feita a prestação de 

contas, intimem-se os executados para que a impugnem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, 01 de outubro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012985-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUCLEO FRATERNO CASA DO CAMINHO OBRAS ASSISTENCIAIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos etc. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS devidamente 

qualificado e representado nos autos, propôs ação de execução em face 

do NÚCLEO FRATERNO CASA DO CAMINHÃO OBRAS ASSISTENCIAIS 

igualmente qualificado. O executado devidamente citado para pagar o 

débito apresentou exceção de pré-executividade no ID 21987149, 

alegando se tratar de instituição religiosa e por conta disto seria imune ao 

tributo cobrado. Por sua vez, o exequente informou no ID 23881257 que 

não possuía conhecimento da finalidade institucional da executada, e por 

conta disto pugnou pela extinção do feito ante o cancelamento 

administrativo da CDA, nos moldes do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. 

Tendo em vista a informação do cancelamento da CDA, à qual era o único 

objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, 

JULGO EXTINTA A AÇÃO. Via de consequência, dou por prejudicada a 

exceção de pré-executividade apresentada. Sem custas e honorários, 

vez que incabíveis no caso vertente, por expressa vedação contida no 

dispositivo alhures mencionado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003368-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da 2º Ciretran de Rondonópolis (IMPETRADO)

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

Vistos etc. Indefiro o pedido de reconsideração de sentença feito no ID 

24665755, tendo em vista que o artigo 494 do Código de Processo Civil só 

autoriza a alteração do teor da sentença para correção de inexatidões 

materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração. Não 

sendo o pleito nenhuma das hipóteses prevista no artigo alhures, rejeito o 

pedido. Tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende o 

curso do prazo recursal, certifique-se o transcurso deste e proceda com 

o reexame necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002011-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos, a fim de 

intimar a procuradora da parte autora, Drª Rossilene Bitencourt Ianhes 

Barbosa, OAB/MT nº 5183-A, para providenciar o recolhimento da Guia de 

Diligência do Oficial de Justiça, a fim de que, nos termos da r. decisão de 

ID 30570628, seja feita a citação do Requerido no endereço indicado no ID 

24759167, por meio de mandado.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010884-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARQUES BARBOSA OAB - MT15340/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO VINDE A CRISTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Observe-se que um dos pedidos constantes na inicial é a 

anulação do negócio jurídico entabulado entre autor e réu (permuta de 

imóveis), determinando o que as posses dos imóveis voltassem ao estado 

a quo. Ocorre que, conforme noticiado em contestação e confirmado em 

sede de impugnação, parte dos imóveis estão sendo possuídos por 

terceiras pessoas, as quais possuem interesse direto na resolução da 

lide, já que o julgamento da lide aqui imporia a posse dos imóveis a favor 

de uma das partes. Deste modo, determino a intimação do autor para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, inclua no polo passivo do feito os atuais 

possuidores dos imóveis em litígios, os quais deverão ser citados na 

qualidade de litisconsortes passivo necessário da igreja Ministério Vinde a 

Cristo. Defiro à gratuidade judiciária requerida pela ré, a qual poderá ser 

revista a qualquer tempo caso seja demonstrado que possui capacidade 

financeira de arcar com as custas do processo. No mais, determino a 

intimação da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

seu pedido de reconvenção, dando valor à causa. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005117-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAP BEMIS CENTRO OESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA PEREIRA OAB - SP182585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por ITAP BEMIS CENTRO OESTE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS LTDA em face de ato, teoricamente, arbitrário e ilegal 

praticado pelo Prefeito do Município de Rondonópolis, apontando-o como 

autoridade coatora. Sustenta a impetrante que é uma empresa global que 

atua no ramo de embalagens, desenvolvendo e produzindo embalagens de 

material plástico, dentre tais, para armazenamento de alimentos, como 

carnes e queijos. Afirma que em razão da pandemia ocasionada com o 

coronavírus (COVID-19), diversos entes federados passaram a adotar 

medidas preventivas de propagação de tal vírus, dentre eles o fechamento 
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de estabelecimentos comerciais e indústrias, mantendo-se apenas em 

funcionamento os serviços essenciais. Pontua que sua atuação está 

diretamente ligada com a indústria alimentícia, visto que fornece as 

embalagens para que esta distribua seus alimentos, estando, portanto, 

dentro da cadeia produtiva da indústria tida como essencial. Ocorre que, o 

Prefeito Municipal teria editado o Decreto nº 9.422/2020, determinando a 

suspensão do funcionamento das indústrias, sem qualquer tipo de 

ressalva, como por exemplo daquelas que atuam garantindo a 

alimentação, saúde e segurança de toda a sociedade. Em vista disto, 

pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o 

direito de funcionar a fim de assegurar a entrega de produtos 

indispensáveis a sobrevivência humana neste tempo de crise na saúde 

pública mundial. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. O mandado de 

segurança é ação constitucional fundamentada na proteção ao direito 

líquido e certo ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade 

pública. O direito líquido e certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, 

e delimitado em sua extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de 

plano, em exame de elementos pré-constituídos. Como cediço, por 

determinação da Lei nº 12.016/09, as concessões de provimento 

jurisdicional antecipatório da pretensão processual, sejam de natureza de 

medida liminar, seja de natureza de antecipação de tutela, estão adstritas 

aos comandos provenientes do Estatuto Processual Civil, cabendo ao 

magistrado adotar as medidas que considerar adequadas para sua 

efetivação, observando-se, no que couber, as normas atinentes ao 

cumprimento provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 

do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 

do Código de Processo Civil, que para que se antecipem os efeitos da 

tutela, conforme pretendido pelo impetrante, é absolutamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

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

processo – de sorte que, na hipótese de não estar previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. No caso em análise, sustenta a 

parte impetrante que atua dentro da cadeia produtiva da indústria 

alimentícia, fornecendo a esta diferentes tipos de embalagens para 

acondicionar seus alimentos. Pelo que se verifica do ato arbitrário 

combatido, o Decreto Municipal nº 9.422/2020, o qual veio a editar o 

Decreto Municipal 9.407/2020 já editado pelo de nº 9.415/2020, determinou 

categoricamente a suspenção do funcionamento das indústrias 

localizadas neste município, sem, contudo, fazer quaisquer tipos de 

ressalvas quanto a atividade desenvolvida pela indústria. A Lei nº 

7.783/89 dispõe expressamente que a distribuição e comercialização de 

alimentos são consideradas atividades e serviços essenciais. Nesta 

toada, devem ser considerados como atividade essencial toda aquela que 

esteja dentro da cadeia produtiva do ramo alimentício, não tão somente o 

alimento in natura, mas também os serviços dispensados por empresas 

como a impetrante, a qual produz embalagens para que os alimentos sejam 

postos à venda em supermercados e açougues. É de se ressaltar que o 

próprio ato público atacado expressamente consignou a manutenção do 

funcionamento de supermercados e açougues, de modo que para haver 

produtos essenciais à venda em tais locais se faz necessário que se 

mantenha em funcionamento toda a cadeia produtiva do ramo alimentício. 

Evidentemente não há como os alimentos serem postos à venda para 

sociedade sem que estejam devidamente acondicionados, o que inclusive 

implicaria em sua imprestabilidade ao consumo humano, de modo que a fim 

de manter a cadeia produtiva do ramo alimentício e manter toda a 

sociedade, não só a rondonopolitana, mas também aquelas que sejam 

atendidas pelas clientes da impetrante, a liminar perquirida deve ser 

concedida. Certo é que, em tempos de crise na saúde pública, a 

impetrante deverá adotar além dos já rotineiros protocolos sanitários, 

outras medidas de segurança, para manter tanto o produto desenvolvido 

por ela como seus funcionários livre de quaisquer atos que os exponham 

em risco de serem contaminados pelo COVID-19, como as próprias 

medidas de segurança descritas na inicial. Ademais, observe-se na inicial 

que a impetrante não fabrica apenas embalagens para alimentos, de modo 

que a concessão da liminar abraça tão somente o seu funcionamento para 

fabricação de embalagens alimentícias, enquanto o ato atacado estiver em 

vigência, visando a redução de funcionários em suas dependências. 

Deverá também manter em suas dependências apenas aquelas pessoas 

que forem essenciais para a produção das embalagens alimentícias, 

priorizando, quando puder, medidas alternativas de trabalho, como o 

teletrabalho. Ante o exposto, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, 

conforme assentado acima, autorizando que a empresa impetrante exerça 

sua atividade empresarial, mas tão somente para fabricação de produtos 

destinados ao ramo alimentício, bem como que proíba e faça forte 

fiscalização quanto a presença desnecessária de pessoas em suas 

dependências. Fica a impetrante ainda obrigada a comprovar no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas a adoção das medidas de segurança descritas 

na inicial. Caso a Impetrante venha descumprir quaisquer das medidas de 

segurança ora determinadas, diante seu poder econômico e o bem jurídico 

em discussão, fixo multa diária em seu desfavor no valor de R$200.000,00 

(duzentos mil reais). NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora sobre o conteúdo 

da petição inicial, bem como para que tome ciência da liminar concedida, 

com cópia dos documentos, para que preste as informações no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. 

NOTIFIQUE-SE, também, o órgão de representação jurídica a qual a 

autoridade coatora está vinculada, para, querendo, na condição de órgão 

de representação judicial de pessoa jurídica interessada, manifeste-se no 

feito, nos termos do art. 7º, inc. II da Lei 12.016/09. Na sequência, vistas 

ao Ministério Público, pelo prazo de 10 (dez) dias, como determina o artigo 

12, da Lei nº 12.016/2009, e após, conclusos para sentença. DETERMINO 

que se oficie à Vigilância Sanitária Municipal para que fiscalize 

periodicamente a impetrante, averiguando a adoção das medidas de 

segurança descritas na inicial, as determinadas nesta decisão e se sua 

atividade estará voltada única e exclusivamente na produção de 

embalagens para alimentos, devendo comunicar imediatamente qualquer 

descumprimento de medida de segurança a este juízo através do e-mail 

roo.2fazenda@tjmt.jus.br. Tendo em vista o forte esquema de fiscalização 

adotado pela Polícia Militar quanto ao cumprimento do Decreto em 

referência, oficie-se o Batalhão da Polícia Militar deste Município 

informando-o do teor desta decisão, bem como para que contribuam no 

que puder com o cumprimento desta. Intimem-se. Cumpra-se, EM REGIME 

DE PLANTÃO. Dada a urgência do pleito, assim como o funcionamento do 

Poder Judiciário em home office, a fim de dar celeridade ao cumprimento 

desta decisão, serve esta como mandado e ofício. Às providências 

necessárias. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 339409 Nr: 3213-53.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, PATRÍCIA RODRIGUES SOARES - OAB:OAB/MT 23.146/O

 (...)-se como resultado necessário, ou ordinário, da ação criminosa, seria 

inútil, como diz IMPALLOMENI, alegar-se que não houve animus occidendi: 

o fato atestará sempre, inflexivelmente , que o acusado, a não ser que se 

trate de um louco, agiu sabendo que o evento letal seria a consequência 

da sua ação e, portanto, quis matar. É sobre o pressuposto de fato, em 

qualquer caso, que há de assentar o processo lógico pelo qual se deduz o 

dolo distintivo do homicídio”. Passadas tais considerações o caso sob 

análise, conclui-se que o réu ao agredir fisicamente a vítima, não teve a 

intenção de matá-la, o que permite concluir pela falta de animus 

necandi.Assim, provado nos autos que inexistiu dolo específico de 

homicídio, deve ser desclassificado para lesão corporal. Por sua vez, em 

momento oportuno e pelo juízo competente a gravidade das lesões será 

apreciada, bem como se é caso de reconhecer a alegada legítima 

defesa.3. Dispositivo.OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do delito de 

homicídio, para o delito de lesão corporal, o que faço com base no art. 418 

e 419, ambos do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado 

desta decisão, remetam-se os autos a uma das Varas Criminais desta 

Comarca para o devido processamento.Intimem-se as partes.
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3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612446 Nr: 2919-30.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, RAFAEL 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2919-30.2013.811.0064 – Cód. 612446

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO à fl. 

282, ante a certificação de tempestividade dos mesmos (fl. 283), em seus 

legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 292/296 e 305/307), 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.: 619035 Nr: 2133-49.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Maria Lacerda 

Plaviak - OAB:6.893-MT, MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758/O, RUTH LORENA ARAÚJO VIEIRA - OAB:24.275-MT

 Autos nº 2133-49.2014.811.0064 – Cód. 619035

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 60, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 622260 Nr: 5322-35.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI DE OLIVEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Autos nº 5322-35.2014.811.0064 – Cód. 622260

Vistos.

O acusado ROSINEI DE OLIVEIRA LUIZ apresentou justificativa ao não 

comparecimento em juízo às fls. 78/79, noticiando que foi beneficiado com 

a suspensão condicional do processo, contudo, não teve o devido 

entendimento de que deveria continuar comparecendo no Cartório da 

Terceira Vara Criminal para informar suas atividades pelo prazo 

estabelecido por ocasião do oferecimento da proposta.

 Instado a manifestar, o Ministério Público às fls. 81/82 informou que 

acolhe a justificativa apresentada pelo denunciado e requer a prorrogação 

do prazo da suspensão condicional do processo pelo período de 08 (oito) 

meses.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo em 08 (oito) meses o período de prova.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 646211 Nr: 6983-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6983-782016.811.0064 – Cód. 646211

Vistos.

O Ministério Público às fls. 107/109, ofereceu aditamento à denúncia 

oferecida às fls. 06/07, para inclusão de novo delito, vez que o (a) 

acusado (a) ao ser preso (a) em flagrante delito atribui-se falsa 

identidade, afirmando chamar-se ADRIANA VIEIRA PEREIRA, dessa forma 

o Parquet pretende a inclusão no nome correto do (a) acusado (a), qual 

seja ADRIANA VIEIRA MARQUES para que este (a) responda pelos crimes 

descritos no art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, em concurso material com o art. 

307, todos do Código Penal, protestando pela condenação do (a) mesmo 

(a) nas penas do referido dispositivo.

Portanto, na forma do art. 384 do Código de Processo Penal, intime-se a 

defesa de ADRIANA VIEIRA MARQUES, para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do aditamento da denúncia oferecido pelo Ministério 

Público às fls. 107/109.

Após, manifestação da defesa do réu, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação.

Por fim, considerando que o verdadeiro nome do (a) réu (ré) é ADRIANA 

VIEIRA MARQUES, proceda-se a retificação na capa dos autos, bem como 

junto ao Sistema Apolo para fazer constar o verdadeiro nome do réu; e 

ainda determino que seja oficiado à POLITEC para encaminhar guia de 

identificação do (a) acusado (a) retromencionado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652179 Nr: 1767-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1767-05.2017.811.0064 – Cód. 652179

Vistos.

A DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de 

apelação em favor do (a) acusado (a) FLÁVIO PEREIRA SANTANA (fl. 

77), o (a) qual ao ser intimado (a) acerca da sentença proferida nos 

autos, não se manifestou se iria recorrer da respeitável sentença (fl. 80).

 Já às fls. 83/84 a Defensoria Pública informa que desiste do recurso 

interposto pela defesa técnica à fl. 77.

Pois bem! Considerando a manifestação da Defensoria Pública de não 

recorrer da sentença exarada nos autos, HOMOLOGO a desistência do 

apelo recursal pugnado às fls. 83/84.

Após, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

cumpra-se as determinações constantes na r. sentença proferida nos 

autos, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intimem-se. Notifique-se.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668835 Nr: 1577-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS FROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Autos nº 1577-08.2018.811.0064 – Cód. 668835

Vistos.

Ante a manifestação ministerial (fl. 146), designo audiência para oitiva da 

testemunha THIAGO MOREIRA NARCISO para o dia 28.07.2020 às 

14h30min, para tanto, intimem-se a vítima no endereço indicado na cota 

retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672294 Nr: 4558-10.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA GARCIA BONAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassius Bruno Garcia Bonan 

- OAB:23.139 MT, RENATO SAITO - OAB:OAB/MT 13392

 Autos nº 4558-10.2018.811.0055 – Cód. 672294

Vistos.

Considerando o teor da certidão encartada à fl. 123, a qual informa que o 

Departamento de Depósitos Judiciais noticiou que não é possível a 

vinculação da quantia apreendia nos autos ao executivo de pena, pois o 

sistema SISCONDJ não realiza vinculação de processos do SEEU, 

determino que referido valor seja destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 696442 (procedimento instaurado com a finalidade de 

cumprimento do Provimento nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e 

prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677079 Nr: 8832-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8832-17.2018.811.0064 – Cód. 677079

Vistos.

A DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de 

apelação em favor do (a) acusado (a) CRISTIANE CAMPOS PEREIRA (fl. 

148), o (a) qual ao ser intimado (a) acerca da sentença proferida nos 

autos, não se manifestou se iria recorrer da respeitável sentença (fl.151).

 Já às fls. 152/153 a Defensoria Pública informa que desiste do recurso 

interposto pela defesa técnica à fl. 148.

Pois bem! Considerando a manifestação da Defensoria Pública de não 

recorrer da sentença exarada nos autos, HOMOLOGO a desistência do 

apelo recursal pugnado às fls. 152/153.

Após, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

cumpra-se as determinações constantes na r. sentença proferida nos 

autos, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intimem-se. Notifique-se.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682934 Nr: 14048-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MORANTE BESERRA, LUANA 

CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

FILHO - OAB:13625/B-MT, CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948-B/MT

 Autos nº 14048-56.2018.811.0064 – Cód. 682934

Vistos.

Ante a manifestação da defesa (fl. 127), designo audiência para oitiva da 

testemunha REGINALDO DA SILVA para o dia 04.08.2020 às 14h30min, 

para tanto, intimem-se a vítima no endereço indicado na cota retro.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 618132 Nr: 1229-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RINALDO DO 

AMARAL LEAL, para devolução dos autos nº 1229-29.2014.811.0064, 

Protocolo 618132, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 677060 Nr: 8813-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EUFRASIO SABINO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RINALDO DO 

AMARAL LEAL, para devolução dos autos nº 8813-11.2018.811.0064, 

Protocolo 677060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 47/2020-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 a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus, ratificada pela declaração da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na qual, Tedros Ghebreyesus, seu diretor-geral, declarou que o 

planeta vive uma pandemia do Novo Coronavírus, chamado de Sars-Cov-2 

(COVID-19);

 CONSIDERANDO a Portaria n. 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n. 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, 

que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 

19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo;

 CONSIDERANDO a Portaria n. 243/2020-PRES, de 13 de março de 2020, 

alteração da Portaria n. 233/2020-PRES, de 12 de março de 2020, que 
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dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o coronavírus, causador do COVID-19, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/ 

SPP/SAAP/SESP-MT, cujo conteúdo disciplina orientações para prevenção 

de contágio por Novo Coronavírus e outras doenças;

 CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, que 

decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e quaisquer dependências do 

serviço Judicial, institui o regime obrigatório de teletrabalho em decorrência 

das medidas temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 064/2020, de 20 de março, que 

estabelece medidas temporárias, emergenciais e adicionais como forma de 

prevenção ao contágio pelo coronavírus-COVID-19;

 RESOLVE:

 Art. 1º DETERMINAR a suspensão do atendimento presencial no âmbito 

dos Cartórios Extrajudiciais da Comarca de Sinop pelo período de 15 dias a 

partir de 23 de março de 2020, conforme estabelecido no Decreto 

Municipal N. 64/2020;

Art. 2º DETERMINAR que os servidores fiquem em regime de teletrabalho, 

com objetivo de assegurar a manutenção dos serviços essenciais à 

demanda da Comarca;

§ 1º Somente serão executados serviços comprovadamente essenciais 

e/ou urgentes;

§ 2º As medidas essenciais e/ou urgentes deverão ser encaminhadas ao 

e-mail do respectivo cartório, o qual irá analisar a relevância do 

atendimento emergencial e entrará em contato com a parte pelo mesmo 

meio de contato agendando para se for o caso, o atendimento solicitado;

§ 3º Eventuais recursos, quanto a negativa de atendimento pelos cartórios 

extrajudiciais, deverão ser encaminhados para análise do Juiz Corregedor, 

Cleber Luis Zeferino de Paula, através do e-mail sinop@tjmt.jus.br;

 § 4º O atendimento no cartório do 1º Ofício Extrajudicial será através do 

endereço de e-mai l  atendimento@1of ic ios inop.com.br  ou 

ofisinop@terra.com.br;

§ 5º O atendimento no cartório do 2º Ofício Extrajudicial será através do 

endereço de e-mail registrocivil@2oficiosinop.com.br;

 Art. 3º - A presente portaria poderá ser modificada ou complementada a 

qualquer tempo, especialmente havendo mudança da situação fática da 

pandemia.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 21 de março de 2020

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220717 Nr: 89-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECG, EAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUAREZ MACIEL DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 89-73.2015.811.0015, Protocolo 

220717, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010724-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR EISELE SANGALETTI (REQUERENTE)

PEDRO JOSE SANGALETTI (REQUERENTE)

LEONIR EISELE SALVADOR (REQUERENTE)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010724-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

PEDRO JOSE SANGALETTI, LEONOR EISELE SANGALETTI, LEONIR EISELE 

SALVADOR, EDELCIR ANTONIO SALVADOR REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Verificado que a exordial não foi devidamente 

instruída. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, para fins 

fiscais, enquanto que o valor executado é o de R$ 1.595.371,27. Nos 

embargos à execução o valor da causa será equivalente ao montante 

questionado pelo devedor, de modo que nem sempre corresponderá 

àquele atribuído à ação de execução. Entretanto, o valor da causa deve 

corresponder ao benefício econômico obtido em caso de eventual 

procedência dos embargos à execução, no caso, o montante cobrado em 

excesso, conforme disposto nos arts. 291 e 292 do CPC. Vale a 

pretensão, aquilo que o embargante espera conseguir com o ajuizamento 

da ação. Vale ressaltar, que se o embargante resolver impugnar a 

execução em sua totalidade, este deverá ser o valor atribuído aos 

embargos, podendo inclusive este juízo, em caso de omissão subtender 

que esta possui o mesmo valor da execução. Todavia, em nome do 

princípio da não surpresa, será dada à parte embargante oportunidade 

para corrigir o valor atribuído a causa, e em consequência, recolher 

corretamente as custas processuais que possivelmente remanescerão. 

Acentua-se que o valor da causa, como já frisado, deverá corresponder 

ao proveito econômico visado. Caso contrário, sinalizará perspectiva de 

sonegação de tributo devido ao Estado e contrariará as disposições 

legislativas e as orientações da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso, em seu art. 455 e seguintes da CNGC. A execução como lide 

principal possui o elevado valor de R$ 1.595.371,27, conforme informado 

na exordial. Está no contrato. Contrato este que almeja revisão, de modo a 

extrair excessos que julga existir. Esta é a pretensão ou, em miúdos, o 

proveito econômico mencionado, aquilo que se busca abater na execução, 

diminuindo-lhe a monta exigida. Portanto, clarividente não ser possível 

atribuir à causa valor irrisório, de apenas R$ 1.000,00, quando a disputa 

gira em torno de soma muito superior. Sem embargo de eventual 

entendimento diverso, o valor da causa, em casos tais, poderia até mesmo 

ser corrigido de ofício, pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 

292 do Código de Processo Civil, sendo que a toda causa deverá 

necessariamente ser atribuído valor certo e determinado, ainda que não 

tenha conteúdo econômico (art. 291 do mesmo Codex). De outro turno, o 

preparo da causa é pressuposto de constituição e validade da relação 

jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja prova 

deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

ausência deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do 

art. 485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 

os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental Em vista da incorreção do valor inicial atribuído à causa, 

determino que se emende a inicial, em 15 dias, para atribuir valor à 

demanda de acordo com o disposto no art. 292, do CPC, sob pena de 

cancelamento da distribuição, que equivale ao indeferimento da inicial e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Promovido o 

valor correto à causa, nas bases retro expendidas, determino seja 

realizado o seu preparo (art. 290 do CPC) pela inobservância dos arts. 

291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop – 

MT, 04 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008874-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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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))

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, Intimo os 

Advogados das partes para no prazo de 05 ( cinco ) dias , manifestarem 

nos presentes autos acerca do documento aportado de ID 30449989, 

conforme determinado pela decisão de ID 28510036.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008014-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL FRANCISCO BRUNO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, Intimo a parte 

autora para no prazo de 15 ( quinze ) dias, manifestar nos presentes 

autos acerca dos documentos apresentados pela parte requerida, 

conforme manifestação de ID 30377100.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008390-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009493-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO MIRANDA DE SOUZA (EXECUTADO)

FRANCISCA EDNA DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011047-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010968-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002431-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (REQUERENTE)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PISSINI ESPINDOLA OAB - SP198040 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Sinop MT (REQUERIDO)

APARECIDO VALENTIM BERGO (REQUERIDO)

JUSSARA MARIA MIRANDA BERGO (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ID 29062345.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011685-95.2019.8.11.0015

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:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014919-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BONFIM ALVES (EXECUTADO)

ROBERTA PIAZENTIN GIMENES (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 28774749.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015235-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 

DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR, OFICIAL 

DE JUSTIÇA ID 29410852.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009618-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DIAS SANTANA (REQUERIDO)

 

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, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015282-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAIN LORRAN JUSTO (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 297448576.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011641-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BENTO BRAGHIN (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008263-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014273-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S A DISTRIBUIDORA E LANCHONETE LTDA - ME (REQUERIDO)

JESSICA NATASHA DE FREITAS GHENO (REQUERIDO)

SEBASTIAO ALBONDIO DALLABRIDA (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 28891562.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002997-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR GROTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002997-13.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003022-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTONIO GADANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003022-26.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003363-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003363-91.2016.8.11.0015 – Associado ao 

Processo nº 1005602-3.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID 25548567 e, por conseguinte, determino a realização de buscas junto 

aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a localização do 

atual endereço do requerido e, para tanto, junto aos autos o extrato de 

protocolamento emitido pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente 

dos já diligenciados, cumpra-se a determinação de ID 13787921, 

consignando-se no mandado, além das advertências já indicadas na 

aludida decisão, que o prazo para purgação da mora não possui natureza 

processual, tratando-se de prazo material, ou seja, deve ser contado em 

dias corridos, e não em dias úteis. 3. Restando infrutífera as diligências do 

item “1”, intime-se a parte requerente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007413-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICODEMOS DE PAULA (AUTOR(A))

JOSE ADELINO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDER GUTIERRES OAB - SP320391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA DIAS (REU)

JESLAINE MARCONE PACHECO DIAS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007413-29.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a regra de hermenêutica, 

segundo a qual a norma especial prevalece sobre a geral, intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a inicial, 

readequando seus pedidos e causa pedir com fundamento na lei 

específica atinente ao caso em tela, sob pena de indeferimento da inicial. 

1.1. No mesmo prazo, deverá a parte requerente, emendar a inicial, 

juntando os documentos de comprovação (ID 8186639 a 8186794) na 

posição correta para leitura (vertical), nos termos do artigo 32, §2º, da 

Resolução TJMT/TP nº 03/2018, sob pena de indeferimento da exordial. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008418-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL TESTA (REU)

MARTA DE FATIMA LORENZI TESTA (REU)

TRANSTESTA TRANSPORTES EM GERAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008418-52.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. Em 

compulso aos autos, verifico que o Oficial de Justiça Eduardo Pereira da 

Silva aportou aos autos somente o mandado referente as requeridas 

Transtesta Transportes em Geral LTDA – ME e Marta de Fátima Lorenzi 

Testa sem, contudo, juntar o correspondente ao requerido Joel Testa. 2. 

Desta feita, intime-se pessoalmente o Oficial de Justiça Eduardo Pereira da 

Silva para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra integralmente a 

determinação de ID 17910283, fazendo a devolução do mandado referente 

ao requerido Joel Testa, devidamente cumprido, sob pena de instauração 

de processo administrativo, nos termos dos artigos 155, I e 233, §1º, do 

CPC, sem prejuízo da sanção contida no art. 658 da CNGC/MT. 3. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000676-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON MEURER OAB - PR38057 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000676-05.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que o 

título extrajudicial executado (Ids. 28599043, 28599043 e 28599052) não 

atende as especificidades legais, notadamente o disposto no art. 784, 

inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto o documento em questão 

não está assinado por duas testemunhas. 2. Destarte, com fulcro no art. 

321, “caput” c/c art. 801 e art. 139, inciso IX, todos do Código de Processo 

Civil, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize e/ou junte 

título exequível, nos moldes do item anterior, bem como junte demonstrativo 

do débito atualizado até a data de propositura da ação, observando o que 

dispõe o parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). 3. Outrossim, 

considerando que não foram juntados documentos aptos para embasar a 

análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação da parte exequente para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o preenchimento dos 

pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob pena de indeferimento. 4. Decorridos os prazos acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156194 Nr: 3351-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO SILVA, YANN THIAGO ROSA SILVA, SARA 

CRISTINA REDEZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA SILVA, REINALDO 

FERREIRA PINHEIRO -ME, JOSE MACHADO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA WERNER 

BILHALVA, para devolução dos autos nº 3351-70.2011.811.0015, 

Protocolo 156194, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009452-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR ANTONIO ZUCONELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009452-28.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 22094855/24226913. 2. 

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 3. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 4. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 5. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 6. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002761-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA (REU)

NEUSA MARIA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002761-61.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA”, movida por SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, em face de ANTÔNIO SÉRGIO DE OLIVEIRA e NEUSA MARIA DE 

OLIVEIRA, alegando que, em 07/08/2014, firmou com os requeridos 

contrato de compromisso de compra e venda de nº 55.039.21.08.14, 

relativo ao imóvel denominado Lote 21, localizado na Rua JB, Quadra 39, 

Jardim Bougainville, em Sinop/MT, pelo valor total de R$ 92.767,84 

(noventa e dois mil setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro 

centavos), cujo pagamento seria feito na forma especificada no ID 

30220651 - Pág. 2. Alude que a parte requerida se encontra inadimplente 

desde o pagamento da parcela vencida agosto de 2015, e que, apesar de 

notificada extrajudicialmente para que efetuasse o pagamento dos valores 

em atraso, quedou-se inerte. Desta feita, pugna pela concessão da tutela 

provisória de urgência, a fim de seja reintegrada/imitida na posse do imóvel 

objeto da ação. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

30220653/30221400. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 

560 do Código de Processo Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a 

ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de 

esbulho”. 2. O artigo 561 do CPC, por sua vez, dispõe que incumbe ao 

autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração. 3. Destarte, preconiza o artigo 562 do referido diploma 

legal que, para concessão de liminar em ações possessórias é necessária 

a comprovação dos requisitos acima mencionados e que se trate de 

posse de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou 

esbulho foi praticado há menos de ano e dia, nos termo do artigo 558 do 

CPC. 3.1. Por conseguinte, o artigo 300 do Código de Processo Civil 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 4. No caso dos autos, extrai-se que a pretensão autoral está 

amparada em suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se 

mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o 

exercício possessório do requerido advém de contrato de compra e venda 

pendente de resolução judicial. 5. Outrossim, o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu no sentido de que, mesmo que haja cláusula 

contratual resolutiva expressa, por inadimplemento, é imprescindível a 

prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, 

já que necessária a verificação de pressupostos que justificam a cláusula 

da resolução e o próprio inadimplemento da parte compradora: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA 

RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 

11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...).” (STJ, AgRg no REsp 1337902/BA, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

07/03/2013, DJe 14/03/2013). 6. Destarte, para a reintegração de posse 

do imóvel deverão ser analisados os pressupostos que justificam a 

resolução do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre 

as partes, sendo a eventual reintegração da posse, consectário lógico do 

pedido de rescisão contratual. Nesse sentindo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA 

À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há como deferir a tutela cautelar de reintegração de posse antes da 

manifestação judicial acerca da resolução do contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, tendo em vista que até então a posse do 

comprador se mostra justa e amparada contratualmente.” (TJMT - CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018). 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO 
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CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE 

DE DECRETAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO. - Em ação de 

rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é incabível o 

deferimento de tutela provisória de urgência antecipada para reintegração 

na posse do bem. A reintegração somente poderá ocorrer a partir da 

decretação judicial de rescisão contratual, o que somente se dará quando 

da prolação da sentença de mérito, caso seja julgado procedente o 

pedido.” (TJ-MG - AI: 10000170796270001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, 

Data de Julgamento: 06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 

ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem 

estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não é possível 

o deferimento de reintegração na posse, em ações que visam à resolução 

do contrato de promessa de compra e venda até que, de fato, ocorra a 

resolução do contrato, razão pela qual vai mantida a decisão agravada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, 

IV E VIII, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA 

CORTE. (Agravo de Instrumento Nº 70078834744, Décima Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

23/08/2018).” (TJ-RS - AI: 70078834744 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2018) 7. Destarte, é 

imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 8. Posto isso, 

ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência. 9. Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 10. Deverá constar no mandado que, o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 11. Intimem-se, 

sendo o requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 12. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005602-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005602-34.2017.8.11.0015 – Associado ao 

Processo nº 1003363-91.2016.8.11.0015 Vistos em correição 

permanente. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL C.C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA”, ajuizada por GIOVANI DA SILVA VIEIRA em desfavor de 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, alegando que, em 

10/05/2016, adquiriu da requerida uma motocicleta, marca SUZUKI 

GSXR1000, placa OBG 6786, ano 2013, através da contemplação do 

consórcio, mediante carta de crédito no valor de R$ 40.690,00 (quarenta 

mil seiscentos e noventa reais), do grupo 8254, cota 070. Sustenta que 

efetuou o pagamento de aproximadamente R$23.850,00 (vinte e três mil 

oitocentos e cinquenta reais), ou seja, 58,61% da carta crédito, através de 

boleto bancário mensal, bem como o valor de R$ 7.050,00 (sete mil 

cinquenta reais), exigidos pelo requerido na ocasião da contemplação 

para liberação do remanescente da carta de crédito. Aduziu que, ante a 

dificuldade financeira, deixou de efetuar o pagamento de 02 (duas) 

parcelas, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e sem reais), tendo o requerido 

se recusado a renegociar o débito, assim como a emitir os boletos futuros. 

Pugna pela concessão de medida liminar para que o requerido não 

promova a ação de busca e apreensão do bem e forneça os boletos 

bancários das parcelas subsequentes. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de ID 6754097/6763490. Em ID 67697710, foi determinada a 

emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira, tendo 

o requerente comprovado o pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária em ID 8711297/8711318. Já em ID 8811899, consta decisão de 

declínio da competência para julgamento do feito proferida pelo Juízo da 4ª 

Vara Cível desta Comarca. O banco requerido compareceu 

espontaneamente aos autos e juntou contestação e documentos em ID 

11255073/ 11255076. É o relatório. Fundamento e decido. 1. O artigo 300 

do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver 

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

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 1.1. In casu, verifica-se que, quando da propositura 

deste feito, o pedido de urgência já havia perdido o objeto, uma vez que a 

ação de busca e apreensão foi ajuizada em 19/12/2016, enquanto a 

presente demanda em 14/07/2017. 1.2. Ademais, ainda que fosse 

desconsiderada a data do protocolamento da supracitada ação, não se 

poderia deferir a medida liminar colimada, a fim de impedir a busca e 

apreensão do bem objeto do contrato, porquanto sendo inconteste a 

inadimplência é direito do credor exigir/executar toda as cláusulas 

contratuais derivadas da mora, não sendo obrigado, por lei, a receber 

valor na forma proposta pelo devedor, conforme preconiza o artigo 313 do 

Código Civil que assim dispõe: “Art. 313. O credor não é obrigado a 

receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”. 

2. Nessa senda, ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC, indefiro a 

tutela de urgência. 3. Outrossim, tendo em vista o comparecimento 

espontâneo do requerido, dou-o por citado dos termos da ação, em 

conformidade com o disposto no artigo 239, §1º, do CPC. 4. Intime-se a 

parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 350 do Código 

de Processo Civil. 5. Na sequência, com ou sem manifestação da parte, o 

que deverá ser certificado, intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob 

pena de preclusão. 6. Após, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos para decisão. 7. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002675-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DE SOUZA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ANTONIO BOSSA OAB - MT15099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002675-90.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 
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contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013049-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE TODESCHINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO OAB - MT0016135A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013049-73.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Defiro a substituição processual de ID 14809143, uma vez que os 

documentos apresentados (ID 14809150) comprovam a cessão de direitos 

havida entre AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS. Retifique-se na D.R.A. 2. Por 

conseguinte, cumpra-se a determinação de ID 12028452, no tocante a 

citação da requerida, devendo constar no mandado que que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 23 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004679-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PREVEDELLO (REU)

MONIQUE TRINDADE PREVEDELLO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004679-71.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, recebo a emenda da inicial de ID 15272215/15273227. 2. 

Por conseguinte, determino a inclusão de Agro Assessoria Comércio de 

Cereais LTDA-ME, no polo passivo do feito, qualificada em ID 15272215 - 

Pág. 1. Retifique-se na D.R.A. 2.1. Outrossim, tendo em vista o decurso do 

prazo convencionado no distrato apresentado em ID 30421962, intime-se a 

requerente, na pessoa de seu representante legal e por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 

representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 1º, I, do CPC. 2.2. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação da parte, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 2.3. Cumprida a determinação do 

item “2.1”, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3.1. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 23 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006881-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006881-55.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

SILVANA RODRIGUES ROCHA DE SOUSA OLIVEIRA ingressou com a 

presente ação de RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO, em que 

pretende a alteração de sua certidão de casamento, visando a supressão 

de um sobrenome materno. Aduz que contraiu matrimônio em 03.02.2001, 

no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT, sob n. 4.380, fls. 

093/Vº, livro B/12, sendo que a época do casamento optou por incluir o 

sobrenome de seu esposo, passando a se chamar Silvana Rodrigues 

Rocha de Sousa Oliveira. Ocorre que, com o passar dos anos passou a 

se sentir incomodada quando necessita se identificar, em razão do 

tamanho de seu nome. Desta forma, pugna pela retificação de sua 

certidão de casamento, a fim de suprimir um o sobrenome materno 

“Rodrigues”, passando a constar em seu registro apenas Silvana Rocha 

de Sousa Oliveira. A inicial veio instruída com os documentos de ID. 

7979752 a ID. 7980191. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios 

da gratuidade da justiça, bem como determinada a abertura de vista dos 

autos ao Ministério Público (ID. 11339121), o qual se manifestou pela 

citação de eventuais interessados (ID. 11468932). Após determinação 

judicial (ID. 12091344), foi efetivada a citação de terceiros interessados 

por edital (ID. 13913935/13913621/18540212), entretanto, houve o 

decurso do prazo sem manifestação (ID. 20956601). Após nova vista dos 

autos, o Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido 

inicial, com a retificação do assento de casamento da parte autora (ID. 

22442646). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer 

diretamente o pedido, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo 

Civil por ser desnecessária maior dilação probatória, uma vez que a prova 

documental se revela suficiente ao deslinde da causa. Por não haver 

questões processuais pendentes, passo à análise do mérito. Como é 

consabido, o registro civil é o documento necessário à prática dos mais 

diversos atos da vida civil e deve refletir de forma fiel a veracidade das 

informações para que venha a fazer jus à fé pública que lhe é inerente. 

Nos termos do artigo 109 da Lei de Registro Público (Lei n. 6.015/73), 

“quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório.” Com efeito, é possível a supressão do 
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patronímico materno, desde que não configure prejuízo à ancestralidade 

ou à segurança jurídica que decorre da verdade registral. Sobre o tema, já 

se manifestou a Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

662.799/MG, de relatoria do Ministro Castro Filho. Confira-se: DIREITO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. NOME CIVIL. SUPRESSÃO DE 

PATRONÍMICO. POSSIBILIDADE. DIREITO DA PERSONALIDADE. Desde que 

não haja prejuízo à ancestralidade, nem à sociedade, é possível a 

supressão de um patronímico, pelo casamento, pois o nome civil é direito 

da personalidade. Recurso especial a que não se conhece. (REsp 

662799/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

08/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 279). No caso em exame, como indicou o 

ilustre “parquet”, encontram-se preenchidos os requisitos necessários ao 

provimento da pretensão, uma vez que não haverá prejuízo à 

ancestralidade, bem como a identificação civil da parte autora, mas sim 

harmonização com o sobrenome dado a seus irmãos. Ressalte-se, ainda, 

que a parte autora possui dois sobrenomes maternos e pretende a 

supressão de apenas um, de modo que restará preservada a identificação 

familiar, que é a expressão mais característica da personalidade. Assim, a 

retificação pretendida para fins de supressão do patronímico materno 

“Rodrigues”, por revelar-se verdadeiro direito subjetivo da parte autora, 

tratando-se de questão plenamente admitida na doutrina e jurisprudência, 

é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 109 da 

Lei 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim 

de determinar a retificação do assento de casamento de Silvana 

Rodrigues Rocha de Sousa Oliveira, lavrado sob n. 4.380, às fls. 093/Vº, 

livro B/12, junto ao 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT (ID. 

7979791), visando a supressão do patronímico materno “Rodrigues”, 

passando a constar Silvana Rocha de Sousa Oliveira, permanecendo 

inalterados os demais dados. Por conseguinte, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais, vez que a parte 

autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, expeça-se mandado de retificação ao cartório 

competente e, em seguida arquivem-se os autos, observando as 

formalidades legais. Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR JOAO BATISTA MENEGON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SCAPIN (ESPÓLIO)

OSQUER SCAPIN (ESPÓLIO)

JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI (REU)

ANGELO NARDINO (ESPÓLIO)

EMILIA DONIN NARDINO (ESPÓLIO)

JULMIR ALESSI (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003232-77.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, COM PEDIDO LIMINAR PARA MANUTENÇÃO DE 

POSSE”, ajuizada por IVANIR JOÃO BATISTA MENEGON em desfavor de 

JOICE DIUMAR MENEGON ALESSI e outros, alegando, em apertada 

síntese, que exerce posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com 

animus domini, desde 2012, do imóvel denominado de Chácara 578/A, com 

6,5ha, situado no Bairro Chácaras de Sinop, Gleba Celeste, 3ª parte, em 

Sinop/MT, sobre o qual reside e vem realizando “benfeitorias, obras e 

serviços de caráter produtivo, lá cria galinhas, porcos, cavalos e algumas 

vacas leiteiras (...).” Assevera que “em 05/03/2020, pessoas mandadas 

pelos primeiros requeridos invadiram a propriedade do requerente 

ameaçando-o de morte, bem como, obrigando-o a assinar papeis que o 

requerente não sabe o que é. Porem, contudo, essas mesmas pessoas 

deixaram com o requerente copia de um contrato, bem como, notificação 

para desocupação do imóvel. Os primeiros requeridos tentaram burlar o 

direito, eis que, fizeram um contrato de locação, com data de 2015, entre 

requerente e requeridos, fazendo aparecer um “suposto direito” aos 

requeridos. (...).” A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 

30519815/30548296. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. Sobre o 

tema em discussão, sabe-se que a usucapião é a aquisição da 

propriedade em decorrência do lapso temporal. O procedimento visa 

transferir a propriedade do imóvel para quem nela habita e trabalha, 

dando-lhe função social, beneficiando não só o autor, mas também, a 

coletividade como um todo. 1.1. In casu, a pretensão autoral está 

amparada na usucapião extraordinária, que se encontra disposta no artigo 

1.238 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, 

sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe 

a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo.” (destaque acrescentado). 1.2. Nesse 

ponto, leciona Flávio Tartuce que: “(...) no que diz respeito à usucapião 

extraordinária, é seu requisito essencial, em regra, a posse mansa e 

pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição por 15 anos. O 

prazo cai para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua 

moradia habitual ou houver realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo, ou seja, se a função social da posse estiver sendo cumprida 

pela presença da posse-trabalho. O que se percebe é que nos dois casos 

não há necessidade” (Tartuce, Flávio. Direito civil, v. 4: Direito das Coisas 

– 9 ed. Ver., atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pág. 119 – sem 

negrito no original). 1.3. Ainda sobre a usucapião, ensina Lafayette 

Rodrigues Pereira, que: “A prescrição aquisitiva (usucapio) é 

incontestavelmente um modo particular de adquirir o domínio. Em verdade 

ela cria para o prescribente direitos que não preexistiram no seu 

patrimônio. Se esses direitos pudessem ser atribuídos a outra causa 

geradora, como à ocupação, testamento, ou tradição; a prescrição ficaria 

sem objeto, porquanto o seu ofício é exatamente o de suprir a omissão ou 

a insuficiência dos outros modos de adquirir. Neste sentido, definem os 

jurisconsultos: ‘modo de adquirir a propriedade pela posse continuada 

durante um certo lapso de tempo, com os requisitos estabelecidos em lei’” 

(Direito das coisas..., 2004, v. I, p. 220 – sem grifei). 1.4. Nesse passo, 

ante os ensinos doutrinários apresentados, fica evidente que, além dos 

requisitos da petição inicial descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil, na ação em tela, também se faz necessário o preenchimento de 

requisitos essenciais e concorrentes para seu deferimento e regular 

desenvolvimento, dentre eles, o prazo de prescrição aquisitiva, que na 

hipótese versanda, consiste em usufruir de posse mansa, pacífica e 

ininterrupta, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos. 1.5. Todavia, extrai-se da 

assertiva autoral que o requerente afirma ser possuidor do imóvel há 

quase 08 (oito) anos, ou seja, período inferior àquele descrito na lei para 

propositura da ação de usucapião extraordinária. 1.6. Logo, não há outro 

caminho senão o indeferimento da exordial, haja vista que não se trata de 

vício processual apto a ser corrigido antes da extinção sem resolução de 

mérito, conforme preconiza o artigo 317 do Código de Processo Civil, 

porquanto não resta configurado requisito indispensável ao ajuizamento 

do feito, qual seja, a comprovação da prescrição aquisitiva do direito 

alegado. 1.7. No mesmo sentido é o posicionamento esposado pela 

jurisprudência: “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Indeferimento 

da inicial por ausência de cumprimento do prazo. Apela a autora 

sustentando o cumprimento do prazo de quinze anos para a prescrição 

aquisitiva. Descabimento. Posse em "acessio temporis" iniciada em 1998 e 

ação proposta em 16.09.2014. Prazo prescricional começou a correr sob 

o previgente Código Civil. Incidente inicialmente o prazo de 20 anos 

previsto no art. 550 do CC/16. Quando da entrada em vigor do atual Código 

Civil, em 11.01.2003, a posse sobre o bem usucapiendo ainda não tinha 

atingido a metade do prazo. Novo lapso temporal de quinze anos, previsto 

no art. 1.238, caput, do atual Código Civil iniciado a partir da sua entrada 

em vigor. Inteligência do art. 2.028 do CC/2002. Não cumprimento do lapso 

temporal desautoriza a usucapião. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

00047710520148260366 SP 0004771-05.2014.8.26.0366, Relator: James 

Siano, Data de Julgamento: 20/08/2015, 5ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 20/08/2015) 2. Ante o exposto, com fulcro no artigo 330, 

inciso III e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e julgo extinto o processo sem análise do mérito. 3. Com 
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fundamento no artigo 98 do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça 

ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§3º e 4º. 4. Em observância ao princípio da causalidade, sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. 5. Custas 

pelo requerente. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, vez 

que foi concedido o benefício da justiça gratuita, em conformidade com o 

art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 6. Preclusa via recursal, 

certifique-se e arquive-se o presente observando as formalidades legais. 

7. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1010831-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR GROTTA (REU)

INERI FLORI NARDINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO(A))

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT15565/O 

(ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010831-04.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Trata-se de Ação Civil Pública em defesa do Meio Ambiente proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ineri Flori Nardino 

e Rogério César Grotta. 2. Após a triangulação processual, as partes 

firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (ID. 29114884). 3. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA entabulado 

entre as partes (ID. 29114884) e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 4. Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis de Sinop/MT para que proceda a baixa das 

averbações premonitórias junto aos imóveis sob matrículas n. 244, 6.481, 

7.133, 9.669, 9.995, 10.736 e 20.541, referente ao presente feito. 5. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 6. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 23 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010597-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE MEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010597-22.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Banco 

Bradesco S/A em face de Ronaldo de Meira Martins, alegando, em síntese, 

que concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais) para ser restituído por meio de 48 prestações mensais 

sucessivas, no valor de R$ 469,23 (quatrocentos e sessenta e nove reais 

e vinte e três centavos) cada, com vencimento final em 08.11.2021, 

garantido por alienação fiduciária, celebrado em 07.11.2017. Afirma que, 

em garantia, a parte ré transferiu em alienação fiduciária, o seguinte bem: 

AUTOMOVEL/PASSAGEIRO, VW/PARATI 1.6 SURF (NACIONAL), 

2008/2008, cor preta, placa JXI8362, Renavam 953467279, Chassi 

9BWDB05W38T171138. Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da prestação com 

vencimento em 07.09.2018, sendo constituída em mora, sendo que o valor 

para purgação da mora já perfaz o montante de R$ 23.613,52 (vinte e três 

mil seiscentos e treze reais e cinquenta e dois centavos). Requer, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao final, pugna pela 

consolidação da posse. A inicial veio instruída com documentos (ID. 

22542916/22590629). A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 

22611389) e cumprida, consoante ID. 22708806/22708838, sendo o 

veículo apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela 

parte autora e a parte ré devidamente citada. Posteriormente, foi 

certificado o decurso do prazo sem purgação da mora ou oferecimento de 

contestação (ID. 30105707). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo 

necessidade de produção de outras provas além das constantes nos 

autos. Considerando que houve o decurso do prazo legal sem purgação 

da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 30105707), 

decreto-lhe a revelia. Não havendo questões processuais pendentes, 

passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi devidamente instruído 

com os documentos necessários para demonstrar a existência do negócio 

jurídico entre as partes, materializado pela cédula de crédito bancário 

constante no ID. 22542916, em que parte ré se obrigou ao pagamento de 

valores à parte autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 

22542916). Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, consubstanciada no edital publicado em ID. 22542919, haja vista 

que as correspondências para notificação extrajudicial no endereço 

fornecido pela parte ré foram devolvidas sem recebimento pelos motivos 

“ausente” e “mudou-se”. Portanto, caracterizado o inadimplemento 

contratual, resta permitida 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. No que diz respeito à purgação da mora, impende ressaltar que 

no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça 

consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê 

o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de 

contrato com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, 

competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 
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com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Assinalo, por oportuno, que a 

apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do 

contrato, havendo a possibilidade ou não de eventual restituição de 

valores ao devedor após a apuração de eventual saldo decorrente da 

alienação do bem, com o correspondente abatimento no débito, nos termos 

do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas”. No mesmo sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de 

perquirir eventual saldo devedor do contrato caso o montante obtido pela a 

alienação do bem recuperado não seja suficiente à quitação do débito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE 

SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA 

INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é 

restrito ao aspecto possessório, de forma que a respectiva sentença não 

se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de 

sentença a respeito de saldo remanescente decorrente da alienação do 

bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

ao dispor sobre a prestação de contas da venda do bem retomado, em 

verdade, apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação 

de contas para comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de 

eventual saldo remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso 

de ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário ou 

inconformismo com as contas prestadas depois da venda do automóvel 

dado em garantia, promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os 

honorários recursais foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, 

Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). 

Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento 

de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência 

comprovada. Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de 

nulidades contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a 

favor do credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo 

devedor fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do 

“quantum” devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo AUTOMOVEL/PASSAGEIRO, VW/PARATI 1.6 SURF (NACIONAL), 

2008/2008, cor preta, placa JXI8362, Renavam 953467279, Chassi 

9BWDB05W38T171138, descrito na inicial, confirmando a liminar, sendo 

facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002600-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CALVO OAB - PR33699 (ADVOGADO(A))

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPORTEX - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002600-85.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Scania 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Exportex Transportes e 

Logística Ltda. ME, alegando, em síntese, que através de contrato de 

alienação fiduciária em garantia foram transferidos à parte ré a posse dos 

seguintes veículos: Marca Scania, Caminhão, Modelo G420 A4X2, 2009, 

cor branca, Chassi 9BSG4X20093647696, placa NJS5976 e; Marca 

Scania, Caminhão, Modelo G420 A4X2, 2008, cor branca, Chassi 

9BSG4X20083632659, placa NJD6608. Aduz que referidos bens foram 

adquiridos através de cotas de consórcios, onde figura Jakeline Vicente 

de Andrade Cortetti como avalista, entretanto, os referidos grupos/cotas 

se encontram vencidos. Assevera que a parte ré foi notificada, restando 

caracterizada a mora, sendo que o valor da dívida já perfaz o montante R$ 

479.790,07 (quatrocentos e setenta e nove mil e setecentos e noventa 

reais e sete centavos). Requer, liminarmente, a busca e apreensão dos 

bens. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial veio instruída 

com documentos (ID. 18179668/18498409). A busca e apreensão foi 

deferida liminarmente (ID. 18524771). Após diligência negativa (ID. 

19037871), a parte autora informou novo endereço para localização dos 

bens (ID. 20791705). Na sequência, a parte autora informou que Caminhão 

SCANIA, G 420 A4X2, placa NJD6608, foi apreendido na Comarca de 

Sorriso/MT (ID. 21710008) e juntou os documentos comprobatórios (ID. 

21710015). A parte autora requereu o cumprimento da liminar referente ao 

veículo caminhão de placa NJS5976 (ID. 22936806), entretanto, o bem não 

foi localizado (ID. 24113518). Após a parte informar novo endereço (ID. 

28078849), a liminar foi cumprida, consoante ID. 28111581/28111584, 

sendo o veículo de placa NJS5976 apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte autora e a parte ré citada. A parte autora 

requereu o julgamento do feito (ID. 29756366). Posteriormente, foi 

certificado o decurso do prazo sem purgação da mora ou oferecimento de 

contestação (ID. 30151871). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez 

que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade 

de produção de outras provas além das constantes nos autos. 

Considerando que houve o decurso do prazo legal sem purgação da mora 

ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 30151871), decreto-lhe 

a revelia. Não havendo questões processuais pendentes, passo ao 

mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato formulador entre as partes no 

ID. 18179681, em que parte ré se obrigou ao pagamento de valores à parte 

autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do referido contrato 

que, em garantia do débito, a parte ré alienou fiduciariamente em favor da 

parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 18179681). Observa-se, 

ainda, que a parte autora comprovou a mora da parte ré, consubstanciada 

na notificação extrajudicial (ID. 18179689). Portanto, caracterizado o 

inadimplemento contratual, resta permitida 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. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 
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inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). No que diz respeito à purgação da 

mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o 

Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da 

legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, 

em caso de inadimplemento de contrato com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial, consistente no valor das parcelas vencidas e 

vincendas. A propósito: Assim, não comprovada a quitação a tempo e 

modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora com a 

consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Assinalo, por oportuno, que a 

apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do 

contrato, havendo a possibilidade ou não de eventual restituição de 

valores ao devedor após a apuração de eventual saldo decorrente da 

alienação do bem, com o correspondente abatimento no débito, nos termos 

do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas”. No mesmo sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de 

perquirir eventual saldo devedor do contrato caso o montante obtido pela a 

alienação do bem recuperado não seja suficiente à quitação do débito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE 

SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA 

INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é 

restrito ao aspecto possessório, de forma que a respectiva sentença não 

se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de 

sentença a respeito de saldo remanescente decorrente da alienação do 

bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

ao dispor sobre a prestação de contas da venda do bem retomado, em 

verdade, apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação 

de contas para comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de 

eventual saldo remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso 

de ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário ou 

inconformismo com as contas prestadas depois da venda do automóvel 

dado em garantia, promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os 

honorários recursais foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, 

Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). 

Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento 

de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência 

comprovada. Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de 

nulidades contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a 

favor do credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo 

devedor fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do 

“quantum” devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena dos 

veículos Marca Scania, Caminhão, Modelo G420 A4X2, 2009, cor branca, 

Chassi 9BSG4X20093647696, placa NJS5976 e; Marca Scania, Caminhão, 

Modelo G420 A4X2, 2008, cor branca, Chassi 9BSG4X20083632659, 

placa NJD6608, descritos na inicial, confirmando a liminar, sendo facultada 

a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 

911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de 

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

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as anotações 

necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011751-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

PERGENTINO MANCIOLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011751-12.2018.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por Aparecido 

Pedro da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso,em face de Pergentino Manciola, visando anular o Instrumento 

Particular de Cessão de Posse e Benfeitorias firmado entre ele e o réu, o 

qual teria assinado sob coação. Afirma, ainda, que a posse do bem 

indicado no referido contrato é objeto de discussão nos autos da ação de 

manutenção de posse sob n. 1002104-90.2018.8.11.0015, proposta 

contra Marcos Antonio Alves. A inicial veio acompanhada de documentos 

(ID. 16910243/16910281). Diante da formulação de acordo nos autos sob 

n. 1002104-90.2018.8.11.0015, foi determinada a intimação da parte 

autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito (ID. 

20784277). Posteriormente, a parte autora, por meio da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, indicou que “considerando o acordo na ação 

acima mencionada, houve inegável perda superveniente do objeto, razão 

pela qual requer seja declarado extinto o presente feito sem resolução do 

mérito” (ID. 24658715). Juntou documento (ID. 24658718). É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Pois bem. Analisando os autos sob n. 

1002104-90.2018.8.11.0015, verifica-se que a demanda foi extinta nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nessa 

perspectiva, não mais subsiste o interesse processual motivador da 

presente ação, pois as demandas guardam relação de prejudicialidade 

entre si. Com efeito, uma vez que a presente ação visava discutir o 

Instrumento Particular de Cessão de Posse e Benfeitorias, no qual figura o 

autor como cedente o réu como cessionário, uma vez que foi firmado 

acordo nos autos n. 1002104-90.2018.8.11.0015, no qual o autor 

reconhece a posse e propriedade do bem em favor de terceiro, não mais 

subsiste o interesse processual no prosseguimento da ação, em virtude 

da perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais. Todavia, fica sobrestada a cobrança, 

tendo em vista que concedo os benefícios da gratuidade em favor da 

parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

ausência de angularização processual. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 23 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito
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3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009366-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009366-28.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: L V BORGES - TRANSPORTES - ME REQUERIDA: 

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME Vistos etc. 1. 

Intime-se pessoalmente o representante legal da autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 76, § 1º, inciso I, do CPC. 2. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos para sentença. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006840-54.2018.8.11.0015

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:

JAQUELINE VILACA GAZZIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006840-54.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: JAQUELINE VILACA 

GAZZIERO Vistos etc. 1. Cumpra-se a decisão de ID. 16227566, no 

endereço informado pela exequente no ID. 28245097. 2. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007842-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ODORICO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007842-59.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUCIMAR ODORICO DE LIMA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. 

TJ/MT. 2. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON PEREIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000091-89.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: HAMILTON PEREIRA 

SILVA Vistos etc. 1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Não 

havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal da 

exequente, consignando as mesmas advertências. 3. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011980-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011980-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 25374564, bem como o réu, ID. 27600807, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 27600807. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011980-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011980-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 25374564, bem como o réu, ID. 27600807, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 27600807. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 171 de 459



Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003031-85.2020.8.11.0015 AUTOR: 

SEBASTIAO NUNES DA SILVA REU: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. 1. Designe-se audiência 

de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003222-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA OAB - 033.312.471-54 (REPRESENTANTE)

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003222-33.2020.8.11.0015 

REPRESENTANTE: HAYME MIRANDA DE SOUZA REQUERENTE: E. M. A. 

REQUERIDO: CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - 

ME Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002313-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002313-88.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: JORGE ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. 

1. Tendo em vista que a ação encontra-se instruída com título escrito que, 

a princípio, demonstra a existência do débito exigido, com fulcro no artigo 

701, “caput” do Código Civil, expeça-se mandado de pagamento e citação 

à 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. 2. 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. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop, 

MT 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002522-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (REQUERIDO)

ELOI LUIZ SGANZERLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002522-57.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: 

AMARILDO DA SILVA CHAVES, ELOI LUIZ SGANZERLA Vistos etc. 1. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

3. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003105-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003105-42.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES REU: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA 

LTDA Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 
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juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...). 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003176-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003176-44.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDIVINO CHAVIER DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003128-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003128-85.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

AILTON NASCIMENTO REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003174-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003174-74.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

APARECIDA ALVES DOS SANTOS BARBOSA REU: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003182-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003182-51.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLEIDE DE OLIVEIRA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 
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comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003199-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003199-87.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003211-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA 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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003211-04.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOURDES SILVA FERREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 19 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011697-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que diante da Portaria-Conjunta 

nº-247/2020, art. 9º e art.15, I, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu os prazos processuais e audiências pelo 

prazo de 15 (dias) a contar desta data, fica suspensa a audiência 

designada para o dia 18/03/2020 às 15:00 horas. Também, INTIMÁ-LOS de 

que a audiência foi redesignada para o dia 21 /10 /2020, às 16:00 horas, 

ocasião em que deverão comparecer acompanhados de seus 

constituintes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011433-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que diante da Portaria-Conjunta 

nº-247/2020, art. 9º e art.15, I, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que suspendeu os prazos processuais e audiências pelo 

prazo de 15 (dias) a contar desta data, fica suspensa a audiência 

designada para o dia 18/03/2020 às 16:00 horas. Também, INTIMÁ-LOS de 

que foi redesignada para o dia 21/10 /2020, às 17:00 horas, ocasião em 

que deverão comparecer acompanhados de seus constituintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003222-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAYME MIRANDA DE SOUZA OAB - 033.312.471-54 (REPRESENTANTE)

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003222-33.2020.8.11.0015 

REPRESENTANTE: HAYME MIRANDA DE SOUZA REQUERENTE: E. M. A. 
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REQUERIDO: CRISTAL DA AMAZONIA SORVETERIA E FAST FOOD LTDA - 

ME Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprove fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 20 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002768-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEI CALDERON OAB - SP114904 (ADVOGADO(A))

CASSIA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - SP225988 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO TEIXEIRA OAB - SP251075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LI TEIXEIRA DE REZENDE (REQUERIDO)

SERGIO ROBERTO DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002768-53.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: LI TEIXEIRA DE 

REZENDE, SERGIO ROBERTO DA LUZ Vistos etc. 1. Intime-se o autor, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos o comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais, sob pena 

de devolução da presente missiva ao juízo de origem. 2. Com a juntada, 

cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 

3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 

4. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008160-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

cumprimento do mandado de apreensão e citação Id 30435875.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002348-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SERENCOVICK FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DE LIMA PALHAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002348-48.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELIANE SERENCOVICK FERNANDES REU: VANDERLEI DE LIMA PALHAO 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014234-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE MEDINA PARRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014234-78.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: IRENE MEDINA PARRA 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 28124944). 2. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 18 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001179-26.2020.8.11.0015

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:

LAURO DORNELLES DE NORONHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001179-26.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LAURO DORNELLES 

DE NORONHA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

30347605). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 19 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007739-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCIANO KAPPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM OAB - SP0273374A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO)

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 25/3/2020, 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: 

1007739-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARCOS LUCIANO KAPPES RÉU: 

CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID-24911416, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 14:30hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 
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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: 1007739-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCIANO KAPPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM OAB - SP0273374A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO)

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007739-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCOS LUCIANO KAPPES REU: CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA 

COIMEX Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 30444336, e 

consequentemente, cancelo a audiência de conciliação designada para o 

dia 25/03/2020 às 14:30 horas. 2. Por conseguinte, suspendo a ação pelo 

prazo de 40 (quarenta) dias, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

requerida, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007739-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCIANO KAPPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM OAB - SP0273374A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SINOP CARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO)

2. OFICIO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007739-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCOS LUCIANO KAPPES REU: CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA 

COIMEX Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 30444336, e 

consequentemente, cancelo a audiência de conciliação designada para o 

dia 25/03/2020 às 14:30 horas. 2. Por conseguinte, suspendo a ação pelo 

prazo de 40 (quarenta) dias, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 3. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

requerida, por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação a presente ação, sob pena de 

revelia e confissão. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011980-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 25/3/2020, 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: 

1011980-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CLAUDIONOR DOS SANTOS RÉU: 

BANCO BMG S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

24349128, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 25 de 

março 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: 1011980-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011980-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 25374564, bem como o réu, ID. 27600807, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 27600807. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011980-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011980-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLAUDIONOR DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 25374564, bem como o réu, ID. 27600807, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 27600807. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-58.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000084-58.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSE MARTINS DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes autos, intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, complemente e emende a 

inicial: 1.1. Esclarecendo se pretende seja a tutela antecipada concedida 

nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil (tutela de urgência) ou 

do art. 311 do mesmo diploma (tutela de evidência), haja vista que este 

segundo, possui procedimento próprio e é incompatível com a 

fundamentação apresentada pelo autor no pedido de urgência. Assim, 

acaso necessário, proceda-se as devidas adequações. 1.2. Juntando aos 

autos outros elementos de prova que evidenciem a existência de 

descontos sucessivos em sua aposentadoria, referentes ao empréstimo 

consignado em discussão, uma vez que o extrato aportado aos autos (ID 

27856908) não é suficiente para comprovar e esclarecer as alegações 

iniciais, sob de indeferimento da tutela vindicada. 1.3. Adequando o valor 

atribuído à causa, a fim de que conste a importância que pretende ver 

restituído em dobro, somado ao valor pretendido a título de danos morais, 

sob pena de indeferimento da exordial. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos para decisão urgente. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60874 Nr: 609-82.2005.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DOMINGOS BACHINSKI, NELI TEREZINHA 

DORE BACHINSKI, ALTAIR CAVAGLIERI, RENOLFO PAVEI, MARLISA 

TEREZINHA BELOLI PAVEI, MARCELI LUCIANA RORIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - OAB:8726/MT, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI 

ALVES - OAB:17046 - OAB/MT, LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ALVES DE 

SÁ, para devolução dos autos nº 609-82.2005.811.0015, Protocolo 60874, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003235-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Y. S. D. S. (REQUERENTE)

M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ARAUJO SILVA OAB - MT4876-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR SIMOES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1003235-32.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

se trata de questão afeta ao Direito de Familia, determino a redistribuição 

do feito para o juízo competente, com as baixas necessárias. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000218-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000218-90.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

12690903). 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 27 de junho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003423-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. O. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 21019999, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007066-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. M. (REU)

G. J. D. M. (REU)

G. P. M. (ESPÓLIO)

G. A. D. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 21247479, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009064-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. M. (AUTOR(A))

J. A. H. M. D. C. (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J. E. H. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1009064-96.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. HOMOLOGO para que produza 

seus efeitos jurídicos e legais o acordo entabulado pelas partes (Id. 

11206673). 2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

b, do Código de Processo Civil. 3. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 2 de julho de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009210-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. L. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1009210-40.2017.8.11.0015 Vistos. 1- Cuida-se de Ação de 

regulamentação de visita promovida por Daniela Wolff Rosa em face de 

Ronaldo Adriano Lazaretti para modificação do período de convivência do 

requerido com a prole em comum na modalidade assistida. 2. Ocorre que, 

conforme noticiado pela própria parte autora ao id 20083689, está em 

trâmite processo distribuído sob o nº 1002341-27.2018.8.11.0015 que 

envolvem as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e que 

inclusive já foi realizado estudo psicossocial com as partes e analisado o 

pedido liminar de modificação de período de convivência paterna. Contudo, 

perscrutando o referido feito via Sistema Eletrônico, não houve ainda a 

citação da parte ré. 3. Outrossim, não há razão para o prosseguimento do 

presente feito ainda que não perfectibilizada a triangularização 

processual, mormente pelo fato de existir outra ação com o mesmo objeto, 

mesma causa e envolvendo as mesmas partes que se encontra, ademais, 

adiantada. 4. Com tais considerações, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 5. Ciência ao 

Parquet e, em seguida, arquive-se. P.R.I.C. Sinop/MT, 21 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009588-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ROQUE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30344176 - 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. Especialmente “[... lá estando, não encontrei o Polo Passivo 

Celma Pereira Ribeiro. ...]”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010935-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR MARTINS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDYR DE SIQUEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE 

O L I V E I R A  G R I S O S T E  B A R B O S A  P R O C E S S O  n . 

1010935-30.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:PARTE 

INTERESSADA: ANAIR MARTINS SIQUEIRA, brasileira, casada, auxiliar de 

escritório, RG: 1880734-8 SSP/MT, CPF: 030.269.331-98, residente e 

domiciliada à Rua Joaquim Aleixo Gama, n. 3567, Qd- 25, Lt- 17, Jardim 

São Paulo, Sinop/MT. CEP: 78553-525. Fone: 66 99977-2884 ou 66 

99604-5936. POLO PASSIVO: JURANDYR DE SIQUEIRA, brasileiro, 

casado, pensionista, RG: 10.580.850 SSP/SP, CPF: 439.527.489-04, 

residente e domiciliada à Rua Joaquim Aleixo Gama, n. 3567, Qd- 25, Lt- 

17, Jardim São Paulo, Sinop/MT. CEP: 78553-525. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi publicada 

sentença a abaixo transcrita, na qual decretou a interdição de Jurandy de 

Siqueira, para querendo manifestarem, no prazo no prazo legal, 

SENTENÇA: Número do Processo: 1010935-30.2018.8.11.0015. TERMO DE 

AUDIÊNCIA. Processo nº. 1010935-30.2018.8.11.0015. Aos quinze dias do 

mês de fevereiro do ano de 2019, às 14:30 horas, na sala de audiências 

da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, 

Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo 

Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério Público, 

Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência 

tivesse início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da 

parte autora, Anair Martins Siqueira, acompanhada da Defensora Pública, 

Dra. Luciana Barbosa Garcia, e, ainda, o interditando, Jurandyr de 

Siqueira, acompanhado do Defensor Público, Dr. João Vicente Nunes Leal. 

declarada aberta a audiência, as partes acima mencionadas foram 

cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a 

tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, 

da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas 

acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. 

Em seguida, o MM. Juiz passou a entrevistar o interditando, conforme 

registro fonográfico digital em anexo. Após, a parte autora requereu a 

procedência da petição inicial, o que concordou o Defensor Público e o 

Ministério Público. Em seguida, o M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: 

DELIBERAÇÃO- ANAIR MARTINS SIQUEIRA ingressou com a presente 

ação de CURATELA de JURANDYR DE SIQUEIRA, alegando, em síntese, 

que o interditando é seu genitor, o qual sofreu acidente AVC isquêmico 

(CID 10 169.4), em 2016, não conseguindo mais assumir os atos da vida 

civil, necessitando de cuidados a todo momento. Assim, requer a sua 

nomeação como curadora. Juntou documentos. Recebida a inicial, a autora 

foi nomeada como curadora provisória, oportunidade em que foi designada 

audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo 

desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, uma 

vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação do 

pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 
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Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 16477329 

atestou que a parte requerida sofreu AVC isquêmico no ano de 2016 (CID 

10 169.4), encontrando-se acamado e totalmente dependente de cuidados 

de terceiros, sendo indicado pelo médico e pela entrevista ora levada a 

cabo que a doença o incapacita para os atos da vida civil, administrar 

seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que 

a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado 

por médico não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditando, em audiência de interrogatório restou 

gravado em vídeo que o interditando sequer balbuciou alguma palavra, 

mostrou insegurança quanto as respostas às perguntas formuladas, 

olhando constantemente para os presentes (entrevista realizada no 

presente ato). Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o 

interditando não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal 

situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade do 

interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é filha do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do curatelado (CC, 

art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas. Ante 

o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 

747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Jurandyr 

de Siqueira, devidamente qualificado nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prá tica de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como sua curadora Anair Martins Siqueira, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes 

intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a 

consignar, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo, 

que vai devidamente assinado. Eu, Janaina Mirella Marani, Assessora de 

Gabinete, o digitei e assino. SINOP, 23 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006132-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO CORREA POSTERLLI OAB - SP395739 (ADVOGADO(A))

NOELIA ESTEVES GARCIA BORGES BINDILATTI OAB - SP313181 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE SALAZAR GONCALVES SALVADOR OAB - SP236907 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006132-67.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 21.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Dissolução]; AUTOR(A): JANAINA 

GONCALVES DE SOUZA REU: RAFAEL FAVALESSA DONINI Impulsiono 

estes autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA 

PARTE AUTORA para ciência/manifestarem-se de sentença id- 21928834, 

no prazo legal Sinop/MT, 23 de março de 2020. ARNALDO DE SOUSA 
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NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000886-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000886-27.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO POLO PASSIVO:MUNICIPIO 

DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelações apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 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: 1001244-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1001244-89.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: 0,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO:JOSE 

SIQUEIRA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,23 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GILBERTO LIBERATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCIA POLLO (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.: 1000682-46.2019.8.11.0015 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011138-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MATHIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Outros Interessados:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011138-55.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR MATHIAS REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Orçamento 

inicialmente apresentado no valor de R$ 48.300,00, o que claro não é 

descartado que no decorrer do procedimento possa haver alguma 

intercorrência, no entanto aumentar para R$ 64.900,00, é um acréscimo 

considerável. Assim é imprescindível ressaltar a realidade dentro dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública que limita o valor de suas causas 

em 60 salários-mínimos, perfazendo a quantia de R$ 62.700,00. Desse 

modo, intime-se o terceiro interessado Intercor – Serviços de Intervenção 

Cardiovascular Ltda., para manifestar no prazo mais exíguo possível, se 

abre mão da diferença do valor excedente ou não, ciente que deverá 

respeitar ainda a cota parte, no montante de R$ 788,96, do outro particular 

interessado Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, sob risco de 

extinção do processo e remessa as vias ordinárias para recebimento do 

saldo remanescente. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011152-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011152-22.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: EZEQUIAS DE OLIVEIRA 

PEREIRA EXECUTADO: GILVAN GOMES BENTO Vistos. Apenas para 

melhor situar a questão, cuida-se de ação de execução, em que houve 

tentativa de penhora do bem - veículo placa NPH-1353, ao qual fora dado 

em garantia de alienação fiduciária. Na certidão de mandado de penhora o 

executado manifestou que o veículo mencionado foi apreendido pelo 

banco credor. O exequente informa que nos autos de código 261041, em 

trâmite na 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, o executado purgou a mora 

de contrato de veículo, bem como, solicitou a restituição do mesmo, razão 

que requer a penhora dos direitos do executado, sobre o contrato de 

alienação do veículo placa NPH-1353 tudo em Id 3310269. Intimada para 

comprovar o alegado, a exequente junta aos autos cópia do documento do 

veículo RENAULT/LOGAN EXP, PLACA NPH1353, RENAVAM 

00336066465, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, COR BRANCA, com 

restrição à venda - alienação fiduciária em favor do Bradesco 

administradora consórcios LTDA, consoante em Id 9016941. Pois bem. É 

sabido que por meio do contrato de alienação fiduciária o devedor 

transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, a qual servirá 

como garantia para pagamento do empréstimo. Sendo assim, a penhora 

não pode recair sobre o bem enquanto perdurar o contrato de alienação 

fiduciária, pois o domínio da coisa não é da parte devedora, mas, sim, do 

credor fiduciário. Assim, somente após o adimplemento dessa obrigação o 

bem retornará ou passará ao patrimônio do devedor fiduciante, porém, 
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embora aquele permaneça na posse do devedor, é atribuído ao credor 

fiduciário o domínio resolúvel desse bem. Todavia, nada impede que os 

direitos do devedor fiduciante oriundos do ajuste do contrato de 

financiamento sejam constritos, sendo possível a penhora dos direitos do 

devedor fiduciário, como, por exemplo, eventual crédito a receber em caso 

de venda do bem em decorrência de sua mora. Além disso, não se pode 

omitir que o devedor fiduciante ainda possui a expectativa de direito de se 

tornar proprietário do bem caso pague a integralidade da dívida. Neste 

último caso, é possível, inclusive, a substituição da penhora dos direitos 

do contrato pela penhora do próprio bem, que passa a integrar o 

patrimônio do devedor. Ademais, há possibilidade de penhora do valor já 

adimplido pelo devedor, com fundamento no artigo 835, inciso XII do Código 

de Processo Civil, que assim prevê: Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: ... XII - direitos aquisitivos derivados 

de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; 

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. 

RECUSA PELA FAZENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. 

DIREITOS. POSSIBILIDADE. (...) 2."O bem alienado fiduciariamente, por não 

integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada 

impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do 

contrato sejam constritos."(REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta 

Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. 

Min. Og Fernandes, publicado em 04/12/2014) Em face do exposto, acolho 

pedido do exequente, razão que DECIDO: 1- DETERMINO a penhora sobre 

eventuais direitos do executado GILVAN GOMES BENTO, CPF 

843.408.001-04, relativos ao contrato de financiamento do bem/veículo 

RENAULT/LOGAN EXP, PLACA NPH1353, RENAVAM 00336066465, 

FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, COR BRANCA. 2- OFICIE-SE a 

instituição financeira credora BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSÓRCIOS LTDA que realizou a operação (Id 9016941), para 

conhecimento/anotação da penhora no limite do valor da presente 

e x e c u ç ã o .  ( I d  9 0 1 6 9 4 1 ) .  S e r v e  a  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou 

CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005741-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MEGIER (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.: 1005741-15.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005682-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE CASSIA REIS SILVA (EXECUTADO)

JESSICA JUMA MARIA (EXECUTADO)

FABIANO MARIA (EXECUTADO)

J J MARIA - COMERCIO - ME (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.: 1005682-27.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006381-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JUCIEL MARTINS (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.: 1006381-18.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005540-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RAUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA BRANZAN PINHEIRO (EXECUTADO)

JAIR APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO LEMOS (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.: 1005540-23.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY TRIVILIN DE MORAIS (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.: 1006378-63.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006214-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDERVAN DE OLIVEIRA FERRAZ (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.: 1006214-98.2019.8.11.0015 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 
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o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005364-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA (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.: 1005364-44.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREIA DE OLIVEIRA (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.: 1001146-75.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-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.: 1000171-82.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) executada para, em 5 dias, 

depositar o saldo remanescente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011152-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Processo: 8011152-22.2016.8.11.0015. 

EXEQUENTE: EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA EXECUTADO: GILVAN 

GOMES BENTO Vistos em regime de exceção. Deixo de apreciar o petitório 

de id. 23552839, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95. Anoto que o 

pedido ventilado no petitório se assemelha a forma dos embargos de 

terceiro, os quais devem ser distribuídos em apenso à demanda que 

originou a constrição, nos termo do art. 676 do CPC. Diante disso, 

determino ao Sr. Gestor que proceda a exclusão do petitório de id. 

23552839 e seus demais anexos. Intimem-se as partes e o terceiro 

peticionante. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Regime de Exceção Portaria n. 131/2019 

-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008000-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008000-51.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) executada para que efetue o 

pagamento do saldo remanescente, no prazo de 05 ( cinco) dias, sob 

pena de prosseguimento da execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003278-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003278-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCAS 

ASSMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS ASSMANN POLO 

PASSIVO: ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA 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: 04/05/2020 Hora: 16:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 21 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: 1000599-64.2018.8.11.0015

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:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACACIO FERNANDES ROBOREDO OAB - SP89774 (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.: 1000599-64.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007727-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

YUN KI LEE OAB - SP131693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1007727-04.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001059-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1001059-51.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003231-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1003231-63.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004787-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE REINALDO DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (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.: 1004787-03.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004785-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOMINGUES BREGOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000750-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE NASCIMENTO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

Certifico que o RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO. Nos 

termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente 

demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011672-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011672-33.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013040-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SAMPATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013040-14.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010635-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010635-68.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI DE JESUS MOREIRA DE QUADRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1000867-55.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006891-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REX (REQUERENTE)

CRISTINA SENKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006891-02.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011083-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011083-41.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001716-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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.: 1001716-56.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011661-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON DE DEUS CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FLORIPEDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011661-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADENILSON DE DEUS 

CORREIA REQUERIDO: CARLOS EDUARDO FLORIPEDES Vistos etc. Em 

respeito ao princípio da dialeticidade previsto no art. 9.° do Código de 

Processo Civil, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

mesmo códex, intime-se a parte embargada para manifestar, em 05 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de dezembro de 2019 Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012242-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MAXIMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que, em 05 (cinco) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento do 

feito no estado em que se encontra.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-78.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COELHO PETRONETTO SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAVIANI NETO (EXECUTADO)

INGOMAR ILSON MATTE (EXECUTADO)

LEONICE KRENCHINSKI (EXECUTADO)

DJESSICA KAROLINE (EXECUTADO)

RODRIGO TREMBOLAK (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP PRAÇA Praça dos Três Poderes, 

175, Centro - SINOP Numero do Processo: 007.2009.023.210-4 Polo Ativo: 

VANESSA COELHO PETRONETTO SILVA Polo Passivo: LEONICE 

KRENCHINSKI,DJESSICA KAROLINE,INGOMAR ILSON MATTE,LUIZ 

PAVIANI NETO,RODRIGO TREMBOLAK Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Trata-se de execução em que a parte exequente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, porém deixou transcorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, consoante certidão retro. 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 ao exequente cumprir a decisão para prosseguimento 

para presente demanda, porém, este deixou transcorrer o prazo 

concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Cumpra registrar que as regras do procedimento 

comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, consoante 

art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é 

medida imperiosa. 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 outra alternativa senão extingui-lo. 

Logo, sem maiores delongas, DECLARO 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. Sem custas ou despesas processuais 

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012599-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADI DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MANARIM PHILIPPSEN OAB - MT18731/O (ADVOGADO(A))

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (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.: 8012599-45.2016.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012236-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NERIO DEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1012236-46.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI BUENO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000280-96.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007178-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON DEMETRIO NORONHA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007178-91.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo 

legal.Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009747-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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.: 1009747-02.2018.8.11.0015 Certifico que os 

RECURSOS INOMINADOS interpostos são TEMPESTIVOS, bem como, que 

a parte promovente requereu os benefícios da gratuidade da justiça e a 

parte promovida comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo 

legal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013022-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE TAYNARA LOPES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1013022-90.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARTINEZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ANA CAROLINA KUJAT BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001543-03.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENEI GUEDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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.: 1001998-31.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011863-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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.: 1011863-15.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002349-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS QUEIROZ DA SILVA OAB - MT21727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002349-38.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006093-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA BEATRIZ MARTINS FIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRALHA AZUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (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.: 1006093-07.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 
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10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH CLASS RESIDENCE SERVICE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA CARR OAB - SP281551 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-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.: 1001073-35.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004733-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-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.: 1004733-37.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002264-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1002264-81.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013449-36.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013449-36.2015.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROCHA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013449-36.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8013449-36.2015.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROCHA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. 1. Em atenção 

ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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.: 1001956-16.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) para que informe nos 

autos os dados bancários para a expedição de alvará judicial conforme 

determinado na r. sentença proferida nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012151-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELIZE LUCIANA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIONAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(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.: 8012151-72.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s), para no prazo de 5 

(cinco) dias, indicar conta bancária para expedição de alvará judicia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003284-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003284-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARTA ALVES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 04/05/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003288-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003288-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIANA NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 04/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003293-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003293-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEAN MARCOS 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: 04/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003294-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003294-20.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEAN MARCOS 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: 04/05/2020 Hora: 17:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003300-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003300-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELITON DIAS DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003303-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEQUELI ORSINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003303-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: JOSEQUELI ORSINI FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003306-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABRICIO ALVES AFONSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003306-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: FABRICIO ALVES AFONSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003308-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003308-04.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RENATA DOS 

SANTOS BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003309-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003309-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: LUDMYLLA CRISTINA MORAES OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003312-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA MATTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003312-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: PATRICIA DA SILVA MATTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003314-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CLEONICE DA SILVA MATTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003314-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: SANDRA CLEONICE DA SILVA MATTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003316-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TSCHOKE E BERRES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PERES MENEZES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003316-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TSCHOKE E 

BERRES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESIO OLIVEIRA DE 

SOUZA FILHO POLO PASSIVO: THIAGO PERES MENEZES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003319-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE GODOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003319-33.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDERSON 

FELIPE GODOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 23 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: 1003321-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE GODOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003321-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDERSON 

FELIPE GODOIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO 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 
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CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003058-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA GISELE HUBNER OGNIBENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. FRANCHISING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (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.: 1003058-05.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente recolheu o 

preparo. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005178-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO HAEFFNER OAB - TO0003245A (ADVOGADO(A))

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (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.: 1005178-21.2019.8.11.0015 Certifico que os 

recursos inominados apresentados são tempestivos, bem como os 

recorrentes recolheram seus respectivos preparos. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009867-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FORMIGONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009867-11.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente requereu 

assistência judiciária gratuita. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003338-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003338-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANE 

SANTOS DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

05/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000472-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CLAUDIR MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000472-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ADAO CLAUDIR MENDES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. De proêmio, 

promova-se a alteração dos polos, tendo em vista a inversão dos polos na 

presente fase processual. Em atenção ao pedido de cumprimento de 

sentença em Id. 19514163, intime-se a parte executada, para, no prazo de 

15 dias, cumprir voluntariamente o julgado, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); Ultrapassado 

o aludido prazo, acaso ocorrer o adimplemento do débito pela parte 

executada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, 

sobretudo, informando se concorda com o depósito realizado, caso este 

em que, se positivo, resta desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará; Cientificada desde logo a parte exequente que sua 

inércia será interpretada como aceitação tácita do valor depositado como 

quitação integral do débito, a resultar, com o levantamento acima 

preconizado, na extinção da execução pelo pagamento, na forma dos 

arts. 924, inciso II, e 925 do CPC; Neste caso, após a expedição do alvará, 

conclusos para assinatura e prolação de sentença; Contudo, noutro viés, 

havendo impugnação da parte executada ou irresignação da parte 

exequente acerca do depósito efetivado, conclusos para deliberação. 

Serve a presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 09 de outubro de 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003340-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GUILHERME ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003340-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JESSICA 

GUILHERME ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 23 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: 1003341-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003341-91.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DOUGLAS DOS 

SANTOS MARIANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003342-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GUILHERME ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003342-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JESSICA 

GUILHERME ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 10:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003343-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA MARASQUIM WEISS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003343-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IARA 

MARASQUIM WEISS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA ESTER 

PERUZZO GADANI POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO 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: 

05/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003345-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003345-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:RENAN DIAS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1012796-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVERSON DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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.: 1012796-17.2019.8.11.0015 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003430-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA ROCHINSKI (EXECUTADO)

ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1003430-51.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: ETELVINO OLIVEIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO, SOLANGE 

PEREIRA ROCHINSKI 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 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por ETELVINO DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS em face de ANTONIO FEITOZA DA SILVA FILHO e 

SOLANGE PEREIRA ROCHINSKI objetivando a cobrança de aluguel imóvel, 

o valor de R$ 11.601,72 (onze mil, seiscentos e um real e setenta e dois 

centavos) atualizado. Os executados apresentaram Embargos à 

Execução, versando sobre excesso de execução, em razão do 

equivocado cálculo apresentado. Instrui os autos cópia do contrato de 

aluguel, devidamente assinado pelas partes. Resta portanto demonstrada 

a existência de relação jurídica entre as partes configurando o 

inadimplemento de 5 (cinco) meses de aluguel, mais multa de quebra 

contratual. Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, 

do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedidos 

formulado na inicial, para CONDENAR ao pagamento na importância do 

valor original da dívida, sem juros de multa em R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003350-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANO DE 

SOUSA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 05/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003351-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003351-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DANIELA GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 23 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: 1003352-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003352-23.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BERNADETE 

LEANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003353-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003353-08.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAURICIO 

CANDEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003354-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003354-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:BRUNO DA 

SILVA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 23 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: 1003355-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003355-75.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MAURICIO 

CANDEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANEGLADY PERES DE BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 15:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 23 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: 1003358-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MAYARA THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003358-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLAUDETE 

MAYARA THEODORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO 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: 05/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 23 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006140-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese 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 RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por MARCELO 

DE ALMEIDA OLIVEIRA e RODRIGO ROSA DA SILVA em face de 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA e I. M. DE ALMEIDA EIRELI – 

ME. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegação de 

cancelamento de passagens aéreas sem comunicação prévia dos 

passageiros; bem como a ressarcimento por despesas e responsabilidade 

solidária das partes Requeridas. Em sua petição inicial o primeiro 

Requerente, MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA, através de financiamento 

pelo segundo Requerente, RODRIGO ROSA DA SILVA, adquiriu 

passagens aéreas para o trecho Sinop/MT – Curitiba/PR com conexão em 

Cuiabá/MT, no estabelecimento comercial da segunda Requerida, I. M. DE 

ALMEIDA EIRELI – ME, e operado pela primeira Requerida, PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA. Contudo, o primeiro primeiro Requerente, 

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA, afirmou em sua exordial que foi 

comunicado do cancelamento do trecho Sinop/MT – Cuiabá/MT no dia 

anterior gerando custos na compra de passagens de ônibus e perda de 

dia de trabalho. A primeira Requerida, PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA, aduziu em sua contestação ausência de danos materiais e 

morais; bem como impossibilidade de restituição em dobro. A segunda 

Requerida, I. M. DE ALMEIDA EIRELI – ME, aduziu em sua defesa preliminar 

de ilegitimidade passiva e no mérito ocorrência de restituição dos valores, 

impossibilidade da repetição em dobro e ausência de dano moral. Em sua 

tese defensiva a segunda Requerida sustenta ILEGITIMIDADE PASSIVA 

sob o argumento de que houve o cancelamento e a devolução dos valores 

pagos referentes ao trecho Sinop/MT – Cuiabá/MT; contudo, somente 

trouxe aos autos comprovante de restituição no valor de R$ 75,50 

(setenta e cinco reais e cinquenta centavos) o que foi confirmado pelas 

partes Requerentes em sede de impugnação. Todavia, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, CPC em 

provar que houve a restituição da importância de R$ 318,20 (trezentos e 

dezoito reais e vinte centavos), valor que é devido. Portanto, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada. Insta destacar que a LEGITIMIDADE PASSIVA da 

segunda Requerida, não se deve ao fato do cancelamento da passagem 

aérea, mas sim pela ausência de ressarcimento dos valores pagos à título 

de rescisão contratual. Considerando que a segunda parte Requerida 

sustentou em sua contestação fato impeditivo do direito dos autores, ou 

seja, que houve a comunicação prévia do cancelamento no prazo disposto 

no art. 7º, § 1º, da Resolução ANAC n.º 141/2010, incumbia a esta, por 

força do art. 373, II, CPC o ônus probatório. Contudo, a mesma não trouxe 

aos autos qualquer indício mínimo de prova que ampare seus argumentos. 

Nesta linha de raciocínio, restou devidamente comprovado o prejuízo 

material sofrido pelo primeiro Requerente conforme id nº 7227002 no valor 

de R$ 273,19 (duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos) 

pagos em 01.02.2017 pela compra das passagens de ônibus referente ao 

trecho cancelado Sinop/MT – Cuiabá/MT. Ainda, conforme já destacado, 

ante a ausência de efetiva prova da restituição do valor de R$ 318,20 

(trezentos e dezoito reais e vinte centavos) o mesmo deve ser restituído. 

Todavia, os valores à título de danos materiais deverão ser ressarcidos 

em sua forma simples, posto que inaplicável a presente hipótese a 

restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, CDC, uma vez 

que não trata-se de pagamento indevido, mas sim de descumprimento 

contratual. Por fim, no que tange ao dano moral pleiteado este merece 

guarida. No presente caso, por tratar-se de responsabilidade objetiva da 

parte Requerida, em observância ao art. 14, CDC, o dano opera-se in re 

ipsa; ademais, ainda que não o fosse, inegável o dano, considerando que 

o primeiro Requerente teve que se submeter a viagem terrestre de 

aproximadamente 8 (oito) horas, para cada trecho, ocasionando ainda 

frustração em seus planos. Neste sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR. COM LTDA 

RECONHECIDA. Solidariedade que decorre da parceria na disponibilização 

dos serviços contratados. Cancelamento de voo sem prévia comunicação. 

A responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 

do CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato 

de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses 

não demonstradas no caso concreto. Muito embora a ré não possa ser 

responsabilizada pela falência da companhia aérea, tinha o dever de 

prestar a assistência adequada aos seus clientes. Dano moral 

caracterizado. Ausência de assistência por parte da ré. No caso o dano 

moral independe da prova do efetivo prejuízo, pois os fatos ocorridos já 

trazem em si estigma de lesão. Quantum majorado. Verba honorária 

majorada. Fixados honorários recursais. À unanimidade, negaram 

provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso dos autores. 

(TJRS - AC: 01877781620178217000, Relator: KATIA ELENISE OLIVEIRA 

DA SILVA, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

25/09/2017 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a 

quantia de R$ 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. Contudo, nota-se que o segundo Requerente, RODRIGO ROSA 

DA SILVA, não demonstrou qualquer ofensa a seu patrimônio imaterial, 

posto que os transtornos decorrentes do cancelamento de trecho da 

viagem foram suportadas exclusivamente pelo primeiro Requerente. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulado na 

presente ação para: a) CONDENAR, solidariamente as partes Requeridas 

a restituir a importância de R$ 318,20 (trezentos e dezoito reais e vinte 

centavos), acrescida da multa contratual de 10% (dez por cento), 

devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juro 

legais a partir da citação a título de indenização por DANOS MATERIAIS ao 

segundo Requerente, RODRIGO ROSA DA SILVA; b) CONDENAR, 

solidariamente as partes Requeridas a restituir a importância de R$ R$ 

273,19 (duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos) a partir do 

respectivo desembolso, devidamente atualizada pelo INPC a partir do 

efetivo desembolso e juro legais a partir da citação a título de indenização 

por DANOS MATERIAIS ao primeiro Requerente, MARCELO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA; c) CONDENAR solidariamente as partes Requeridas pagarem 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 ao 

primeiro Requerente, MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282417 Nr: 17301-73.2016.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EURIDES PARRON 

PARRON, para devolução dos autos nº 17301-73.2016.811.0015, 

Protocolo 282417, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 367118 Nr: 14794-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, 

RONALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - 

OAB:24073/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 Ação Penal - Código Apolo 367118Vistos.Trata-se de pedido de 

revogação da prisão preventiva manejado por Ronaldo da Rosa, por 

intermédio da defesa técnica em audiência realizada em 111.03.2020.O 

Ministério Público apresentou memoriais finais, oportunidade em que se 

manifestou pelo indeferimento do pleito de revogação da prisão 

preventiva.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. 

DECIDO.Analisando os autos, verifico inexistirem elementos novos, hábeis 

a modificar a decisão que decretou a sua segregação cautelar, por 

estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 

312 e 313, ambos do CPP.Não obstante os argumentos defensivos, de que 

o acusado é primário e possui trabalho lícito, conforme entendimento 

consolidado dos Tribunais Superiores, as sua condições pessoais 

favoráveis, não têm o condão de lhe assegurar o direito a liberdade, 

quando presentes motivos outros que recomendem a manutenção da 

prisão, como no caso dos autos. A propósito: ...Ademais, quanto a tese de 

negativa de autoria, consigno que a instrução já esta encerrada, inclusive 

com os memoriais da acusação juntado aos autos, estando o feito no 

aguardo apenas dos memoriais defensivos para a prolação de pronúncia, 

cuja decisão encerrará o sumário de culpa (Juízo Monocrático).Posto isso, 

diante do que consta nos autos, da gravidade do delito imputado ao 

acusado e estando o feito perto do seu deslinde, em consonância com o 

parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 

316), INDEFIRO o pleito formulado pelo acusado Ronaldo da Rosa.No mais, 

intimem-se as defesas para apresentarem seus memoriais defensivos e, 

na sequência, imediatamente conclusos.Notifique-se o Ministério 

Público.Intime-se o acusado Ronaldo, por intermédio de seu 

advogado.Cumpra-se.Sinop, 20 de março de 2020.Rosângela Zacarkim 

dos Santos Juíza de Direito

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Sentença

 

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1004640-16.2018.8.11.0002

REQUERENTE: JOVELINA

BARBOSA DE CARVALHO

INTERDITADA: KELVIN

DOUGLAS DE CARVALHO BARBOSA 

(SENTENÇA)

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Kelvin Douglas de Carvalho Barbosa, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora da interdita a Sra. JOVELINA BARBOSA DE 

CARVALHO, que

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites

da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do 

interdito,

dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005848-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. S. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005848-64.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se para corrigir o valor da causa. Na petição inicial, o pai fala 

em guarda unilateral, mas não há pedido nesse sentido. Assim, importante 

deixar claro os limites da contenda, eis que trata da convivência do pai 

com o filho e o pagamento de pensão alimentícia. Com a emenda, 

proceda-se a conclusão. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550946 Nr: 37510-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - OAB:48618 

OAB/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella A. Rodrigues 

Coutinho Cathalat - OAB:12336, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO ALVES 

PINHO, para devolução dos autos nº 37510-82.2016.811.0041, Protocolo 

550946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016816-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - MT390419-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
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ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REGISTRO DE ÓBITO TARDIO Vistos, Recebo os autos no 

estado em que se encontram. Em consulta ao Sistema PJE, verifico o 

pedido de Registro de Óbito Tardio foi remetido a este Juízo Especializado 

de Família e Sucessões, após declínio de competência, conforme decisão 

lançada no documento de ID 26550078. Considerando-se o que determina 

o Artigo 52, Inciso XXXIV do Código de Organização Judiciaria do Estado 

de Mato Grosso- COJE-MT, declino da minha competência para a Diretoria 

do Foro dessa Comarca. Remetam-se os autos para redistribuição à 

Diretoria do Foro dessa comarca com as homenagens de estilo; 

procedam-se às baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006252-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO DE LIMA OAB - 003.117.301-24 (REPRESENTANTE)

EDINALDO JEFESON DE LIMA OAB - 802.350.931-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Oficie-se a Caixa Econômica Federal para informar acerca de 

valores de qualquer natureza existentes em nome do “de cujos” Intime-se 

a parte autora para que junte aos autos cópia de certidão de dependentes 

junto ao INSS. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015888-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE DE GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAITA LUIZA DA SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia de 

certidão de dependentes junto ao INSS. Às providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006859-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

IGOR PEREIRA FERNANDES OAB - 022.117.461-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO ALVARÁ Vistos, Recebo os autos no estado em que se 

encontram. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do CPC/2015. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Intime-se a parte autora para que junte aos autos cópia de 

certidão de dependentes junto ao INSS. Às providências. Eulice Jaqueline 

da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007241-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GLEICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Vistos. Recebo os autos no 

estado em que se encontram. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita 

nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Acerca do pedido 

inicial, ouça-se o Ministério Público. Às providências Eulice Jaqueline Da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013178-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TEREZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL Vistos, Recebo os autos 

no estado em que se encontram. Versam os autos sobre AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM 

PARTILHA DE BENS que CAROLINA TEREZA DOS SANTOS, move em 

desfavor de RONILSON ANTONIO DA SILVA, qualificados nos autos. 

Informa que conviveu com o requerido de 2013 a abril de 2019. Relata que 

do relacionamento adveio o nascimento de dois filhos MARIA CLARA DOS 

SANTOS SILVA, nascida no dia 11 de março de 2016 e MARCOS VINÍCIUS 

SANTOS DA SILVA, nascido no dia 24 de abril de 2014. Alega que durante 

a convivência adquiriram dois veículos, conforme descritos na inicial. 

Requer o reconhecimento e dissolução da união e partilha de bens. É o 

que merece relato. Decido. Recebo o feito como Ação Declaratória de 

União Estável. Proceda-se a nova autuação ao feito. Retifique-se junto ao 

Distribuidor. Cite-se a parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 

4º, Artigo 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação que se realizará no dia 22/9/2020 

às 16:30 horas (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se 

constar que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a 

partir da data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. (Artigos 695 e 697 do 

Código de Processo Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo interesse das partes 

em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 

13:00 às 16:00 horas”. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACY FRANCISCO DOURADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO HOMOLOGAÇÃO ACORDO Vistos, Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil. 

Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério Público. Às providências 

Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis
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1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000718-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar a parte sobre o seu não 

comparecimento a pericia

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000979-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o 

seu não comparecimento a pericia

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007175-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA OAB - PR63036 

(ADVOGADO(A))

ANDRE EDUARDO BRAVO OAB - PR0061516A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ALVES FONSECA (REU)

 

PJE n. 1007175-15.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

26841546 de 04/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001764-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERE DO NASCIMENTO (REU)

 

PJE n. 1001764-25.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

27364843 de 12/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004341-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO OAB - SP317046 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY JORGE PEREIRA (REU)

 

PJE n. 1004341-73.2017.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

27359287 de 12/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008569-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008569-57.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos... Ante a juntada de novos 

documentos pela parte requerida, de se vista para a parte autora 

manifestar -se nos autos requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 ( quinze) dias. Após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. (assinado Digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006067-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006067-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDILENE DE JESUS CAMPOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Ao autor para falar no prazo de 

cinco dias, sobre a petição e documento de Id. Nº 29034703. Feito isso, 

conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038606-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

FERNANDO MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1038606-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAILTON DA MOTA REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR 

SA, FERNANDO MESSIAS DA SILVA Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Considerando os termos da portaria conjunta n 247 de 16 de 

março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, deixo por hora, de 

designar audiência de conciliação, ficando a solenidade postergada para 

data oportuna. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000416-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000416-06.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE MORAES EXECUTADO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Por verificar que a sentença de Id. n º 

17509573, não foi disponibilizada no DPJ, objetivando a intimação da 

Seguradora, conforme certificado à Id. Nº 25164008, hei por bem em 

renovar a intimação, nos termos ali descritos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007486-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007486-35.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: J D A TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos... 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

comprovantes de recolhimentos das custas e taxas processuais. Dessa 

forma, DETERMINO a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Havendo manifestação ou não, certifique-se, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009056-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO OAB - SP0269210A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR THIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009056-56.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

REQUERIDO: ITAMAR THIAGO DA SILVA Vistos... Considerando o teor da 

Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que 

criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009095-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSPAVI ENERGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J&F INVESTIMENTOS S.A (REU)

EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009095-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONSPAVI ENERGIA LTDA REU: J&F INVESTIMENTOS S.A, 

EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA Vistos. Em relação à 

concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, deve ser 

utilizada a interpretação teleológica e sistemática da Constituição Federal, 

especialmente em função das disposições contidas nos incisos XXXV e 

LXXIV do seu artigo 5º. Assim, cabe ao Aplicador do Direito, no caso 

concreto, verificar se o requerente, ainda que pessoa jurídica, merece a 

concessão do benefício. Isto porque, o benefício da gratuidade judiciária 

se destina aos necessitados, pouco importando o tipo de pessoa (se 

física ou jurídica), devendo sim ser observada a condição da incapacidade 

financeira da parte que alega não suportar o pagamento das custas e 

honorários – situação, vale dizer, que não pode obstar o seu acesso à 

Justiça. No caso dos autos, verifico que os documentos juntados não 

comprovam de forma suficiente que pessoa jurídica litigante não possui 

recursos financeiros para arcar com o processo e suportar as despesas 

processuais. Senão vejamos; AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS. EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA 

EMPRESA. AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO. Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência 

judiciária mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira 

que justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da 

insuficiência financeira da parte requerente, não é possível a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera 

inatividade da empresa não lhe gera o benefício. (TJ-MG - AI: 

10024113165161002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

27/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/03/2014). Dessa forma, Rejeito o pedido e determino a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008180-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINY PALHANO MARINHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008180-04.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CAROLINY PALHANO MARINHO REU: BANCO BRADESCO 

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. Intime-Nos termos do art.396 do CPC, 

determino que a parte requerida, no prazo da contestação, promova a 

exibição do contrato nº 028031610000171FI - que se encontre em seu 

poder. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando 

o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de crédito por 

dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a 

manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, 

pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, 

tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento de todas as 

inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa 

referente, indicado à Id. nº 30137338 - Pág. 2, no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), pelo prazo 

de trinta dias. Considerando os termos da portaria conjunta n 247 de 16 de 

março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, deixo por hora, de 

designar audiência de conciliação, ficando a solenidade postergada para 

data oportuna. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016115-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA APARECIDA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1016115-32.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: LINDINALVA APARECIDA BEZERRA REQUERIDO: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... A 

Constituição Federal assegurou 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 a parte autora não juntou 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. 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-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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO 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... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Considerando os termos da portaria conjunta n 247 de 16 de 

março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, deixo por hora, de 

designar audiência de conciliação, ficando a solenidade postergada para 

data oportuna. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002965-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))
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LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002965-47.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILVANE CARDINAL SCHNEIDER REU: CONDOMINIO TERRA 

NOVA VARZEA GRANDE I Vistos... Defiro à autora os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL c/c 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA onde a 

parte autora em sede de tutela de evidência requer que os requeridos 

determinando a anulação da Assembleia Ordinária realizada em 16 de 

dezembro de 2019, e igualmente, se abster de todo e qualquer ato que 

seja decorrente do suposto acordo entabulado, em especial em ações ou 

omissões que inviabilizem ou ocasionem a perda do OBJETO DE PERÍCIA 

(muro de arrimo). Em se tratando de requisitos para a concessão da tutela 

de evidência, é importante ressaltar que a ela se aplicam os requisitos 

genéricos para a concessão da tutela provisória, exigindo, portanto, o 

requerimento da parte, que pode ser do autor ou do réu. No que diz 

respeito ao inciso II e IV do art. 311 do CPC que prevê sobre as ações 

repetitivas, bem como, em relação à petição inicial ser instruída com prova 

documental suficiente, QUE O RÉU NÃO CONSIGA REFUTAR EM SUA 

DEFESA, o juiz poderá conceder a tutela de evidência. Isso porque exige 

que o autor produza prova documental e que seja oportunizada ao réu a 

possibilidade de produzir prova para gerar dúvida razoável, o que implica, 

por certo, no exaurimento da instrução. Sobre o assunto entende a 

jurisprudência; EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - LAR DE IDOSOS - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS - NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO DO 

FEITO - DECISÃO MANTIDA. I - Por força do art. 9º, II, c/c o art. 311, p. 

único, ambos do CPC/15, o deferimento de tutela de evidência "inaudita 

altera parte" só é possível nas hipóteses do art. 311, II e III, do CPC/15. II - 

Na hipótese do art. 311, IV, do CPC/15, a tutela de evidência só será 

concedida após facultado ao réu o exercício do contraditório, mediante 

apresentação de contestação, de modo a possibilitar ao juízo a 

constatação de que a documentação trazida pelo autor não é infirmada 

por outra capaz de gerar dúvida razoável. (TJ-MG - AI: 

10000160536975001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 

25/03/0018, Data de Publicação: 10/04/2018). DESSA FORMA, a fim de 

resguardar o direito de ambas as partes, hei por bem em postergar a 

análise da liminar para depois de formado o contraditório, oportunidade 

onde o réu poderá em sua defesa provar por todos os meios previstos em 

lei suas alegações. Considerando os termos da portaria conjunta n 247 de 

16 de março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, deixo por 

hora, de designar audiência de conciliação, ficando a solenidade 

postergada para data oportuna. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012197-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MILTON DE OLIVEIRA LEANDRO - ESTRUTURA DE FERRAGENS - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1012197-20.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): IVO MILTON DE OLIVEIRA LEANDRO - ESTRUTURA DE 

FERRAGENS - ME REU: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS para determinar em sede de liminar, o a retirada 

do nome da autora do rol de inadimplentes, por se tratar de dívida indevida. 

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade 

do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Nesse aspecto, em que 

pese os argumentos do autor, não vejo nesta fase, estarem comprovados 

os requisitos autorizadores da medida, vez que, como informado em sua 

inicial, próprio autor providenciou o parcelamento da dívida indicada, o que 

impossibilita nesta fase, o deferimento da tutela, ante a necessidade de 

maior dilação probatória. Logo, pela falta de indícios, mesmo em caráter 

superficial, tenho por inexistente, ao menos por ora, a probabilidade do 

direito, elemento principal para concessão de liminar. Assim, REJEITO A 

TUTELA PRETENDIDA. Considerando os termos da portaria conjunta n 247 

de 16 de março de 2020, da Presidência do Tribunal de Justiça, deixo por 

hora, de marcar audiência de conciliação. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001722-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001722-73.2017.8.11.0002. 
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AUTOR(A): RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA em desfavor 

da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Por se medida de direito, requer a condenação da 

seguradora ao pagamento do valor de R$ 13.500,00, referente à 100% do 

valor do seguro, juntando procuração à Id. nº 5495268 - Pág. 1 e demais 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera 

conforme termo juntado à Id. nº 8763394 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 7938696 alegando, em preliminar, ausência de 

entrega da documentação, carência de ação pela ausência de pedido 

administrativo, carência de ação pela falta de laudo do IML. No mérito, 

aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, 

deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, 

com correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09, bem como ausência de boletim de ocorrência. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimento e documentos. Da contestação 

manifestou-se a autora à Id. nº 9248750. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, à Id. nº 11946610, nomeei perito, que juntou o 

laudo à Id. nº 17229280. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, 

somente a parte requerida manifestou-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, juntamente com o boletim de ocorrência de Id. Nº 

5495200, restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a 

invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete a autora e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Todavia, a prova da extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez do 

membro lesionado do autor se mostra necessária para quantificar o valor 

da indenização a ser paga. Nesse diapasão, tenho que o laudo 

apresentado é claro em dizer que o autor apresenta incapacidade média 

no membro superior direito. Assim, a lesão apontada guarda correlação 

com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de Indenização para 

Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que consigna os percentuais 

a serem considerados sobre o valor máximo indenizável (até R$ 

13.500,00). Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a 

debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um 

tanto delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas 

anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não 

havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 

da Lei 6.194/74 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, 

que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando para tal órgão 

administrativo a função em quais hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitár ia,  não representando i legal idade ou 

inconstitucionalidade. Nesse aspecto, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 17229280) 

concluiu que a parte autora apresenta invalidez permanente (25%) no 

membro inferior direito (70%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MID: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,50. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004455-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ROCHA VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004455-41.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: VINICIUS ROCHA VIANA DA 

SILVA Vistos... Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
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proposta por MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA em desfavor de VINICIUS ROCHA VIANA DA 

SILVA. Em face do que consta à Id. nº 29797737 - Pág. 1, 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. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005122-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005122-27.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA 

EXECUTADO: RIO NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE proposta por PAPITO 

AUTO POSTO VÁRZEA GRANDE LTDA em desfavor de RIO NORTE 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Em face do que consta à Id. nº 

26796634 - Pág. 1, 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. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001097-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001097-05.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COSMA VANUSA DE SOUSA QUERINO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta COSMA VANUSA DE 

SOUSA QUERINO em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11770843 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 12914653. Citada, a 

requerida apresentou contestação à Id. nº 12509168, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, carência de 

ação pela ausência de pedido administrativo e sua recusa. No mérito, aduz 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09, bem como ausência de boletim de ocorrência. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, ressalta que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação, 

manifestou-se o autor à I. nº 12882402. Saneado o feito e designada data 

para a realização da perícia médica, a parte autora não compareceu, e 

mesmo depois de intimada para manifestar-se, quedou-se inerte, conforme 

informado à Id. nº 17966462. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 
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convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015667-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MORAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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 SENTENÇA Processo: 1015667-59.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SOLANGE MORAES SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

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

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO proposta 

por SOLANGE MORAES SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Oportunizada a emenda a 

parte autora, esta assim não o fez, o que foi certificado à Id. nº 30558778, 

estando o feito no aguardo da parte desde outubro/2019. DIANTE DISSO, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c 

art. 295, IV, ambos do NCPC e, em consequência, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

mesmo codex. Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da 

justiça gratuita, posto que já deferida. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013924-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEID MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (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 SENTENÇA Processo: 1013924-14.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SIRLEID MARTINS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

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

DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SIRLEID MARTINS em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Oportunizada a emenda a 

parte autora, esta assim não o fez, o que foi certificado à Id. nº 30558281, 

estando o feito no aguardo da parte desde outubro/2019. DIANTE DISSO, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c 

art. 295, IV, ambos do NCPC e, em consequência, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

mesmo codex. Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da 

justiça gratuita, posto que já deferida. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012155-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA OAB - PR79531 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1012155-68.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc... Trata-se de OBRIGAÇÃO DE 

FAZER DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por 

DAYANE CHRISTINE DA SILVA PIRES em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. Oportunizada a emenda a parte autora, esta assim não 

o fez, o que foi certificado à Id. nº 30557678, estando o feito no aguardo 

da parte desde setembro/2019. DIANTE DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 295, IV, ambos do 

NCPC e, em consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do mesmo codex. 

Feito sem custas finais por ser o credor beneficiário da justiça gratuita, 

posto que já deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não 

ter sido formada a relação processual. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005272-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SILVA DOS SANTOS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PINTO DUARTE OAB - MT15990/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 SENTENÇA Processo: 1005272-08.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JAQUELINE SILVA DOS SANTOS CARVALHO REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

JAQUELINE SILVA DOS SANTOS CARVALHO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Determinado que a 

parte autora providenciasse o recolhimento das custas e taxas 

processuais, no prazo de quinze dias, esta não o fez, deixando 

transcorrer o prazo sem o devido recolhimento, conforme informado à Id. 

nº 30556987 - Pág. 1. DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste 

feito, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 290 c/c art. 485, X, ambos do CPC. Sem custas finais, face o 

cancelamento da distribuição. Por não se ter formado a relação 

processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005085-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAURO GONCALO DA COSTA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005085-97.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: LAURO GONCALO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARÁTÓRIA DECOBRANÇA 

EXORBITANTE E DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

LAURO GONÇALO DA COSTA em desfavor de ENERGISA S/A. 

Determinado que a parte autora providenciasse o recolhimento das custas 

e taxas processuais, no prazo de quinze dias, esta não o fez, deixando 

transcorrer o prazo sem o devido recolhimento, conforme informado à Id. 

nº 30556969 - Pág. 1. DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste 

feito, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 290 c/c art. 485, X, ambos do CPC. Sem custas finais, face o 

cancelamento da distribuição. Por não se ter formado a relação 

processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005504-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE BUENO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005504-20.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VICENTE BUENO DE BARROS REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc... Trata-se de ÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VICENTE BUENO DE 

BARROS em desfavor de BANCO PAN S.A. Determinado que a parte 

autora providenciasse o recolhimento das custas e taxas processuais, no 

prazo de quinze dias, a parte deixou transcorrer o prazo sem o devido 

recolhimento, conforme informado à Id. nº 30545776 - Pág. 1. DIANTE 

DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 485, X, 

ambos do CPC. Sem custas finais, face o cancelamento da distribuição. 

Por não se ter formado a relação processual, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005464-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY PINTO DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - MT15813-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005464-43.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: MARLY PINTO DE MATOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. De proêmio, registre-se ter havido Acordo Coletivo 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF nº 165/DF e nos 

Recursos Extraordinários com Repercussão Geral RE 626.307; RE 

591.797, RE 631.363 e RE 632.212, correspondentes aos Temas 264, 265, 

284 e 285, tendo aplicação a todas as ações individuais e coletivas que 

tratam sobre expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor II 

decorrentes de cadernetas de poupança (Íntegra do acordo: 

(http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE591797minut

a.pdf). São considerados “poupadores beneficiados”, para fins do 

referido Acordo Coletivo, os sujeitos que se enquadrarem na definição 

contida na sua cláusula 5 (cinco), sendo que a transação poderá ser 

postulada apenas em face das instituições financeiras que aderiram aos 

termos do Acordo Coletivo, conforme indicado no item 5.2.2. Consta do 
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Acordo Coletivo (Cláusula 8) a determinação de suspensão pelo prazo de 

24 (vinte e quatro) meses, dentro do qual os poupadores, nas condições 

descritas na cláusula 5, poderão solicitar a sua habilitação como 

beneficiário do Acordo Coletivo na plataforma mencionada no item 5.5 e 

seguintes do instrumento (Plataforma para habi l i tação : 

https://portalacordo.pagamentodapoupanca.com.br/). Dessa forma, em 

observância a determinação da Excelsa Corte, conforme Ofício Circular n. 

83/2018-DAP encaminhado pela Presidência do e. TJMT e Ofício Eletrônico 

n. 4058/2018 a seguir juntado, bem assim considerando os princípios da 

celeridade e economia processual, assim como priorizando a solução 

consensual dos conflitos (CPC, artigos: 3º, §§ 2º e 3º, 165 ss. e 334), 

faço as seguintes deliberações: 1. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, informar se tem interesse em aderir ao referido Acordo 

Coletivo. 2. Caso haja a habilitação nos termos do Acordo Coletivo, esta 

deverá ser informada nos autos, mediante petição de acordo, subscrita 

por ambas as partes, para a homologação judicial e extinção do feito nos 

termos do art. 487, III, b, do CPC (cláusula 9.3 do Acordo Coletivo), 

havendo, assim, a constituição de título executivo judicial. 3. 

Independentemente do interesse da parte autora em aderir ao referido 

Acordo Coletivo, ou se, por qualquer outro motivo, não houver a adesão, 

determino a suspensão dos autos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses determinado pela Suprema Corte, ou, até notícia do julgamento do 

tema pertinente a estes autos, acima mencionado. 4. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito. 5. Determino ainda que o patrono da instituição bancária requerida 

regularize a representação processual e junte aos autos procuração ad 

judicia. Prazo 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005101-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA FARIA ORTIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Intimação à parte autora para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

5 (cinco) dias. Várzea Grande, 28 de julho de 2017. ELZA BERNARDETE 

HUMBERGER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002505-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FRANCISCO DA GAMA (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))

 

INTIMAÇÃO das Partes para se mamifestarem acerca do Laudo Médico (Id. 

25628613), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002205-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. C. N. (AUTOR(A))

LIAMARA JOANA TEIXEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT9183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para apresentar as alegações finais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005353-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANDRE CARRASCO (EXECUTADO)

KATIA FARIA FABIANO CARRASCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005353-59.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que os executados 

apresentaram embargos à execução e documentos dentro da presente 

ação executiva, conforme id. 16872822 – Pág. 1-8. Entretanto, o artigo é 

expresso e claro quanto a forma que os Embargos à Execução devem ser 

oferecidos, vejamos: Art. 914. O executado, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos. § 1º Os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Portanto, 

tratando-se de erro grosseiro, uma vez que os Embargos à Execução 

devem ser apresentados como ação autônoma e recolhimento de custas 

judiciais, a exclusão da referida peça e respectivos documentos é medida 

que se impõe, bem assim é nula a certidão de id. 22245700, posto que é 

irrelevante a tempestividade de ato inválido. No mais, registro que o 

comparecimento espontâneo dos executados com a apresentação de 

defesa, mesmo que de forma errônea, demonstra a ciência do teor da 

presente demanda, motivo pelo qual entendo estar suprida a citação da 

parte executada. Feitas tais considerações faço as seguintes 

deliberações: 1. Consigno que será considerada como data da citação dos 

executados a data do protocolo da ‘defesa’ (04.12.2018). 2. Torno nula a 

certidão de id. 22245700. 3. A fim de evitar tumulto processual, exclua-se 

a peça e documentos juntados pelos executados, excetuando-se a 

procuração ad judicia (id. 16872829), haja vista que tendo patrono 

constituído nos autos, os executados serão intimados através deste. 4. 

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007501-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007501-09.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA RITA DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, 

pelo rito sumário, proposta por ANA RITA DO NASCIMENTO, contra 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que a autora foi vítima de acidente 

automobilístico em 7/8/2017 que lhe causou invalidez permanente no 

joelho. Nestes termos, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento 

da indenização devida, corrigida monetariamente desde a propositura da 

ação, que fixou o valor da indenização em R$ 13.500,00. Pede os 

benefícios da justiça gratuita (id. 10105628). Foi determinada a emenda da 

inicial e concedido os benefícios da gratuidade de Justiça (id. 10387706). 
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A parte autora apresentou embargos de declaração (id. 10516905), os 

quais foram acolhidos determinado o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização 

de sessão de conciliação (id. 13033432). Não se obteve êxito na 

realização da sessão, devido ausência da requerente e da requerida, que 

alegou não ter sido formalmente citada (id. 13320759). Aportou-se a 

contestação (id. 13761335). Os autos foram encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e novamente não se obteve 

êxito na realização de acordo (id. 13956304) Após a parte requerente 

apresentou a impugnação a contestação (id. 14442858). O feito foi 

saneado, designando perícia médica (id. 16792869). Juntou-se o laudo 

médico pericial (id. 18644736). Intimados a manifestar quanto ao laudo, a 

seguradora manifestou-se (id. 19864678) e o autor (id. 19869592). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Verifica-se que, as 

partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente 

instruído. Diante da desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 

355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figurem como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Da apreciação dos autos verifica-se que ao ser submetido à perícia 

médica a qual concluiu que “a pericianda apresenta perda parcial da 

mobilidade do joelho esquerdo (25%) em grau leve (25%), sem o 

estabelecimento de nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 

27 de agosto de 2017” (id. 18644736 - Pág. 4). Logo, no caso, a lesão 

apresentada pela autora não decorre do acidente de trânsito, o que não 

enseja a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pleiteada. Neste sentido é a Jurisprudência do e. TJMT: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS. ÔNUS 

SUCUMEBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. Em se tratando de ação de 

cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento da 

indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa, nos termos 

do art. 5º, da Lei nº 6.194/74. II. No caso concreto, porém, não há nos 

autos qualquer indício que comprove que as lesões apuradas pela perícia 

médica tenham sido ocasionadas em virtude do sinistro de trânsito 

mencionado. Ademais, não foram juntados aos autos sequer os 

prontuários médicos que pudessem atestar que as lesões sofridas foram 

efetivamente decorrentes do acidente automobilístico. Portanto, não tendo 

a parte autora comprovado o nexo de causalidade entre o acidente 

automobilístico e as lesões apuradas, ônus que lhe incumbia, na forma do 

art. 373, I, do CPC, não é devida a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT. Sentença modificada para julgar improcedente a demanda. III. 

Face à modificação da sentença, fica redimensionada a sucumbência nela 

preconizada, observado o decaimento integral do autor, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 8º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº... 

70081437584, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/05/2019). (negritei) 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

ACIDENTE E A LESÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. O pagamento parcial do 

seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com 

demanda judicial visando o complemento da referida indenização. A 

eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao 

valor constante no recibo. II. No caso concreto, de acordo com a perícia 

médica realizada, o autor sofre de gonartrose de joelho, doença 

degenerativa que, portanto, não possui nexo de causalidade com o 

acidente. III. Portanto, não tendo o autor comprovado o nexo de 

causalidade entre o acidente automobilístico e a lesão, ônus que lhe 

incumbia, na forma do art. 373, I , do CPC , não é devida a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT . Sentença de improcedência mantida. IV. De 

acordo com o art. 85, § 11 , do CPC , ao julgar recurso, o Tribunal deve 

majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, 

observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de 

conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70079801577, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/11/2018). (negritei) Neste 

contexto, diferentemente do alegado na exordial, o que se verídica é que a 

autora apresenta doença degenerativa, de forma que não faz jus à 

indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto na Lei 

nº 6.194/74. 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007501-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007501-09.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA RITA DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, 

pelo rito sumário, proposta por ANA RITA DO NASCIMENTO, contra 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que a autora foi vítima de acidente 

automobilístico em 7/8/2017 que lhe causou invalidez permanente no 

joelho. Nestes termos, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento 

da indenização devida, corrigida monetariamente desde a propositura da 

ação, que fixou o valor da indenização em R$ 13.500,00. Pede os 

benefícios da justiça gratuita (id. 10105628). Foi determinada a emenda da 

inicial e concedido os benefícios da gratuidade de Justiça (id. 10387706). 

A parte autora apresentou embargos de declaração (id. 10516905), os 

quais foram acolhidos determinado o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização 

de sessão de conciliação (id. 13033432). Não se obteve êxito na 

realização da sessão, devido ausência da requerente e da requerida, que 

alegou não ter sido formalmente citada (id. 13320759). Aportou-se a 

contestação (id. 13761335). Os autos foram encaminhados ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e novamente não se obteve 

êxito na realização de acordo (id. 13956304) Após a parte requerente 

apresentou a impugnação a contestação (id. 14442858). O feito foi 

saneado, designando perícia médica (id. 16792869). Juntou-se o laudo 

médico pericial (id. 18644736). Intimados a manifestar quanto ao laudo, a 

seguradora manifestou-se (id. 19864678) e o autor (id. 19869592). Vieram 

os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido Verifica-se que, as 

partes não têm interesse na produção de novas provas, que a prova é 

exclusivamente documental e o feito se encontra satisfatoriamente 

instruído. Diante da desnecessidade de produção de novas provas, (artigo 

355, incisos I, do CPC) e atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 

26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na 

tramitação de ações em que figurem como parte pessoa portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao 

julgamento antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Da apreciação dos autos verifica-se que ao ser submetido à perícia 

médica a qual concluiu que “a pericianda apresenta perda parcial da 

mobilidade do joelho esquerdo (25%) em grau leve (25%), sem o 

estabelecimento de nexo causal com o acidente de trânsito sofrido no dia 

27 de agosto de 2017” (id. 18644736 - Pág. 4). Logo, no caso, a lesão 

apresentada pela autora não decorre do acidente de trânsito, o que não 

enseja a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pleiteada. Neste sentido é a Jurisprudência do e. TJMT: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS. ÔNUS 
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SUCUMEBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. Em se tratando de ação de 

cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento da 

indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa, nos termos 

do art. 5º, da Lei nº 6.194/74. II. No caso concreto, porém, não há nos 

autos qualquer indício que comprove que as lesões apuradas pela perícia 

médica tenham sido ocasionadas em virtude do sinistro de trânsito 

mencionado. Ademais, não foram juntados aos autos sequer os 

prontuários médicos que pudessem atestar que as lesões sofridas foram 

efetivamente decorrentes do acidente automobilístico. Portanto, não tendo 

a parte autora comprovado o nexo de causalidade entre o acidente 

automobilístico e as lesões apuradas, ônus que lhe incumbia, na forma do 

art. 373, I, do CPC, não é devida a indenização do seguro obrigatório 

DPVAT. Sentença modificada para julgar improcedente a demanda. III. 

Face à modificação da sentença, fica redimensionada a sucumbência nela 

preconizada, observado o decaimento integral do autor, nos termos do art. 

85, §§ 2º e 8º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº... 

70081437584, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/05/2019). (negritei) 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O 

ACIDENTE E A LESÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. O pagamento parcial do 

seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com 

demanda judicial visando o complemento da referida indenização. A 

eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao 

valor constante no recibo. II. No caso concreto, de acordo com a perícia 

médica realizada, o autor sofre de gonartrose de joelho, doença 

degenerativa que, portanto, não possui nexo de causalidade com o 

acidente. III. Portanto, não tendo o autor comprovado o nexo de 

causalidade entre o acidente automobilístico e a lesão, ônus que lhe 

incumbia, na forma do art. 373, I , do CPC , não é devida a indenização do 

seguro obrigatório DPVAT . Sentença de improcedência mantida. IV. De 

acordo com o art. 85, § 11 , do CPC , ao julgar recurso, o Tribunal deve 

majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, 

observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de 

conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70079801577, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/11/2018). (negritei) Neste 

contexto, diferentemente do alegado na exordial, o que se verídica é que a 

autora apresenta doença degenerativa, de forma que não faz jus à 

indenização de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto na Lei 

nº 6.194/74. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008982-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO JOSE ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008982-02.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 23 de março 

de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019685-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO COSTA NERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA BENEDITA SANTANA COSTA NERES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004709-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FATIMA DUARTE DO ROZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GRECCO CONCATO (REU)

LUCIANO CONCATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001895-97.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA em desfavor da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2016, 

causando-lhe lesões no antebraço e demais fraturas. Assim, pugna pela 

condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8724363). No seguimento a requerida apresentou 

a contestação (id. 9969540). Não se obteve êxito na realização de acordo, 

tendo em vista a ausência da parte autora (id. 10091843). Após, a parte 

requerente apresentou a impugnação à contestação (id. 10120635). O 
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feito foi saneado (id. 16044595), determinado realização de perícia médica 

e arbitrado multa a parte autora, devido a sua ausência injustificada na 

sessão de conciliação no CEJUSC. Aportou-se o laudo pericial (id. 

17798500). Em seguida a parte requerida manifestou-se sobre o laudo (id. 

22453204), tendo a parte autora permanecido inerte (id. 23427055). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a perícia médica 

realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

no antebraço direito este não lhe resultou em invalidez total e parcial 

definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da extensão da 

invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da disposição 

dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, houve a 

mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente apta a 

exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. 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. Consigno que o autor foi condenado ao pagamento 

da multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso (id. 16044595). 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. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001895-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1001895-97.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA em desfavor da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos já qualificados nos autos em 

epígrafe, pelos fatos e fundamentos constantes na exordial. Relata a 

inicial que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2016, 

causando-lhe lesões no antebraço e demais fraturas. Assim, pugna pela 

condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8724363). No seguimento a requerida apresentou 

a contestação (id. 9969540). Não se obteve êxito na realização de acordo, 

tendo em vista a ausência da parte autora (id. 10091843). Após, a parte 

requerente apresentou a impugnação à contestação (id. 10120635). O 

feito foi saneado (id. 16044595), determinado realização de perícia médica 

e arbitrado multa a parte autora, devido a sua ausência injustificada na 

sessão de conciliação no CEJUSC. Aportou-se o laudo pericial (id. 

17798500). Em seguida a parte requerida manifestou-se sobre o laudo (id. 

22453204), tendo a parte autora permanecido inerte (id. 23427055). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a perícia médica 

realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

no antebraço direito este não lhe resultou em invalidez total e parcial 

definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da extensão da 

invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da disposição 

dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, houve a 

mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente apta a 

exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. 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. Consigno que o autor foi condenado ao pagamento 

da multa no equivalente a 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso (id. 16044595). 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. Várzea Grande, 17 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003916-46.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação Sumária de 
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Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por HELTON ROBERTO 

DE SOUZA em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/03/2017, causando-lhe lesões no antebraço direito e 

demais fraturas. Assim, pugna pela condenação da parte requerida ao 

pagamento da indenização devidamente atualizada desde a propositura da 

ação, no de valor de R$ 13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o 

beneficio de justiça gratuita e designando audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 8768632). No 

seguimento a requerida apresentou a contestação (id. 9908285). Não se 

obteve êxito na realização de acordo, sendo o autor submetido à 

avaliação médica. Tendo este pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

9984396). A parte requerente apresentou a impugnação à contestação 

(id. 10083899). O feito foi saneado (id. 15929587), deferindo-se a juntada 

da avaliação médica. Aportou-se a avaliação médica (id. 22671271). Em 

seguida a parte requerida manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

23347068), tendo a parte autora permanecido inerte (id.24179925). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a avaliação médica 

realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

nos membros superiores e tórax estes não lhe resultaram em invalidez 

total e parcial definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da 

disposição dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, 

houve a mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente 

apta a exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. 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. Várzea Grande, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos: 1003916-46.2017.8.11.0002 

AUTOR(A): HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Ação Sumária de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por HELTON ROBERTO 

DE SOUZA em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e fundamentos 

constantes na exordial. Relata a inicial que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/03/2017, causando-lhe lesões no antebraço direito e 

demais fraturas. Assim, pugna pela condenação da parte requerida ao 

pagamento da indenização devidamente atualizada desde a propositura da 

ação, no de valor de R$ 13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o 

beneficio de justiça gratuita e designando audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (id. 8768632). No 

seguimento a requerida apresentou a contestação (id. 9908285). Não se 

obteve êxito na realização de acordo, sendo o autor submetido à 

avaliação médica. Tendo este pleiteado pela juntada da avaliação (id. 

9984396). A parte requerente apresentou a impugnação à contestação 

(id. 10083899). O feito foi saneado (id. 15929587), deferindo-se a juntada 

da avaliação médica. Aportou-se a avaliação médica (id. 22671271). Em 

seguida a parte requerida manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

23347068), tendo a parte autora permanecido inerte (id.24179925). É o 

relatório Fundamento e Decido. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, que a prova é exclusivamente 

documental e o feito se encontra satisfatoriamente instruído. Atento ao 

artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – Corregedoria Geral da Justiça, 

cujo teor prevê a prioridade na tramitação de ações em que figurem como 

parte pessoa portadora de debilidade profissional decorrente de acidente 

de trânsito, passo ao julgamento da presente ação pelos fundamentos que 

seguem. Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise 

do mérito. Da apreciação dos autos verifica-se que a avaliação médica 

realizada concluiu que embora o requerente tenha sofrido dano anatômico 

nos membros superiores e tórax estes não lhe resultaram em invalidez 

total e parcial definitivo. Nesse passo, o valor da indenização depende da 

extensão da invalidez sofrida pelo agente, conforme se pode verificar da 

disposição dos artigos 3º e 12, “caput”, da Lei nº 6.194/74. Logo, no caso, 

houve a mera incapacidade temporária, estando a demandante atualmente 

apta a exercer suas atividades sem qualquer limitação, o que não enseja a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização. Neste sentido é a 

Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO NCPC - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não havendo prova da invalidez permanente, apta a ensejar 

o recebimento da complementação do seguro DPVAT, ou seja, deixando a 

parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, na forma 

do art. 373, I, do NCPC, impõe-se a improcedência da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190551952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 

03/07/2019) Desse modo, impõe-se a rejeição do pedido inicial. 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. Várzea Grande, 

17 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008822-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SANTOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008822-74.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JULIANO SANTOS DE ARRUDA REU: VIVO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JULIANO 

SANTOS DE ARRUDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A aduzindo, 

em síntese, que se surpreendeu quando teve seu cadastro negado no 

comércio local e descobriu que seu CPF consta nos órgãos de proteção 

ao crédito devido à inserção realizada pela requerida. Afirma que, não 

possui qualquer débito com a ré, pois jamais firmou qualquer contrato com 

a referida empresa, bem assim afirma que existe outra negativação que já 

se encontra judicializada, que a negativação lhe gerou muito 

constrangimento, motivo pelo qual alega a nulidade do débito e pleiteia a 

indenização pelos danos morais. Liminarmente, requer que seja 

determinado que a requerida promova a exclusão imediata de seus dados 

do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. No mérito, pugna 

pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito e 

condenação pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência, alega a parte autora que teria prejuízo caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos da lista de 

inadimplentes. Entretanto, o documento de id. 30423591 - Pág. 5 

demonstra a existência de outro registro de inadimplência em nome do 

autor, o que, por si só, afasta o perigo da demora. Ademais, em que pese 

ter informado na inicial que referido débito também se encontra em 

discussão em outra demanda, a parte não comprovou tal alegação e 

sequer trouxe aos autos o número do referido processo. Ante o exposto, 

tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300 do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o dia 30 de julho de 2020, às 08h20min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC). Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas à 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, concedo os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de consumo inconteste, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002207-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIETE GUIMARAES SARUBBY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

FABIANA DAS NEVE COELHO (CONFINANTES)

VANCLEIA CORREIA ARRUDA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002207-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUZIETE GUIMARAES SARUBBY REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos, Em atenção a petição de id. 

30032396, cite-se a empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia 

Ltda., na qualidade de confinante. Certifique se houve publicação no DJE 

do edital de citação expedido no id. 17402142. Certifique-se também 

eventual decurso de prazo para a Fazenda Pública Municipal. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004730-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEODORO DA SILVA (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: 1004730-53.2020.8.11.0002. AUTOR: 

PEDRO TEODORO DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020312-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

DELVINA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020312-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DALVA ALMEIDA ESPIRITO SANTO, DELVINA ALMEIDA DO ESPIRITO 

SANTO REU: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos. Considerando a 

Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 

30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

suspendo a realização da audiência designada nestes autos, devendo os 

autos virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato 

quando normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes 

intimadas por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019382-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALMIR SOARES MAIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUAL MORADOR DESCONHECIDO (REU)

RODRIGO DOS SANTOS SCUCURA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019382-12.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IDALMIR SOARES MAIA REU: ATUAL MORADOR DESCONHECIDO, 

RODRIGO DOS SANTOS SCUCURA Vistos. Considerando a Resolução n. 

313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, 

como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a 

realização da audiência designada nestes autos, devendo os autos 

virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato quando 

normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas 

por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002807-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. K. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002807-26.2019.8.11.0002. AUTOR(A): V. 

K. A. S. REU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS 

LTDA - EPP Vistos, Intime-se a parte autora para manifestar requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias. Em caso de inércia, 

cumpram-se os demais termos da decisão de id. 19666213, em especial 

emitindo a certidão cartorária e, após, arquivando os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000219-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA ALENCAR (AUTOR(A))

GESSI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

VALDIR FERREIRA DA MOTTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000219-46.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE DA SILVA ALENCAR, GESSI DE OLIVEIRA REU: CIC - 

CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, VALDIR FERREIRA DA MOTTA, 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. 

Compulsando os autos verifico que inexiste procuração ofertada pelos 

requeridos CIC –Central de Imóveis Ltda. e Valdir Ferreira da Motta para a 

advogada Alana Carolina Oliveira Carneiro que defendeu os interesses 

dos requeridos na audiência de conciliação de id. 26455817. Dessa forma, 

venham os requeridos acima nominados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, sob as pena de não 

homologação do acordo de id. 26455817. Oportunamente, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007285-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AFONCO CUIM (AUTOR(A))

LAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA NUNES PINTO (REU)

NILTON JOSE DE PINHO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007285-14.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCIO AFONCO CUIM, LAURA MARIA DA SILVA REU: NILTON JOSE DE 

PINHO, CLEUSA NUNES PINTO Vistos. Considerando a Resolução n. 313 

de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu 

a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da 

audiência designada nestes autos, devendo os autos virem-me 

imediatamente conclusos para redesignação do ato quando normalizado o 

funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas por meio de seus 

advigados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014725-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OPUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014725-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

OPUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME REQUERIDO: 

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. Considerando a 

Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 

30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

suspendo a realização da audiência designada nestes autos, devendo os 

autos virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato 

quando normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes 

intimadas por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016419-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. B. DA SILVA PINHEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016419-31.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME REU: 

M. B. DA SILVA PINHEIRO - ME Vistos. Considerando a Resolução n. 313 

de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu 

a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da 

audiência designada nestes autos, devendo os autos virem-me 

imediatamente conclusos para redesignação do ato quando normalizado o 

funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas por meio de seus 

advigados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 
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Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009153-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009153-90.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

AIG SEGUROS BRASIL S.A. REU: SETE TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA - ME Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 

2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada 

nestes autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005471-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA AMELIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO DE JESUS (REU)

Outros Interessados:

DETROMILIO DE JESUS (TESTEMUNHA)

Manoel Messias de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO)

Silvano Gregório Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

AMÁLIA LOPES DO NASCIMENTO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE APARECIDA BOSCARDIN (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA MERCEDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005471-35.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALEXANDRINA AMELIA DE ARRUDA REU: MANOEL BENEDITO 

DE JESUS Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 

2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos 

prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada 

nestes autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003627-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN PAULA LUCIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003627-45.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

HELLEN PAULA LUCIANO DE SOUZA Vistos. Considerando a Resolução 

n. 313 de 19 de Março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, 

como medida prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a 

realização da audiência designada nestes autos, devendo os autos 

virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato quando 

normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas 

por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005444-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA PRUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI LOPES RAMIRO (REU)

CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA (REU)

SERGIO ROQUE LANZIERI (REU)

ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (REU)

LANZIERI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (REU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005444-47.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON DA SILVA PRUDENCIO REU: EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, ANA MARIA DE ARRUDA PAULA, 

CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA, GIOVANNI LOPES RAMIRO, LANZIERI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, SERGIO ROQUE LANZIERI Vistos. 

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de Março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004673-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004673-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

RAFAELA DIAS DA SILVA REQUERIDO: REZENDE DE CARVALHO E 

MARQUES DE OLIVEIRA LTDA - ME Vistos. Considerando a Resolução n. 

313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, 

como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a 

realização da audiência designada nestes autos, devendo os autos 

virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato quando 

normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas 

por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004440-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PEREIRA DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REU)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004440-38.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

CRISTIANO PEREIRA DE MESQUITA REU: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - 

ME Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008324-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (RECONVINTE)

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DE PAULA CORTEZ KISS (REU)

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

VINICIUS DA COSTA ARRUDA (RECONVINDO)

ALESSANDRO DA SILVA MAGALHAES (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de Março de 2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004598-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORI ALIMENTOS S.A. (REU)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004598-93.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEDINA DE ALMEIDA REU: LOJAS AMERICANAS S.A., DORI ALIMENTOS 

S.A. Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do 

Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004450-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LEANDRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE SOARES NUNES OAB - MT26530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004450-82.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDERSON LEANDRO DE ANDRADE REU: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos. Considerando a 

Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 

30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

suspendo a realização da audiência designada nestes autos, devendo os 

autos virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato 

quando normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes 

intimadas por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019970-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO OAB - 026.013.151-21 

(REPRESENTANTE)

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019970-19.2019.8.11.0002. AUTOR(A): G. 

R. D. S. REPRESENTANTE: MARYANNY DE JESUS MACHADO REU: GOL 

LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. Considerando a Resolução n. 

313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, 

como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a 

realização da audiência designada nestes autos, devendo os autos 

virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato quando 

normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas 

por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1004533-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN REGINA GUSMAO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINALDO DO CARMO ARAÚJO (REU)

NICOLICE MARIA DE ARAUJO (ESPÓLIO)

LUZIANO DIAS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004533-35.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELLEN REGINA GUSMAO MARTINS REQUERIDO: LUZIANO 

DIAS DE ARAUJO REU: LUZINALDO DO CARMO ARAÚJO ESPÓLIO: 

NICOLICE MARIA DE ARAUJO Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 

19 de Março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da 

audiência designada nestes autos, devendo os autos virem-me 

imediatamente conclusos para redesignação do ato quando normalizado o 

funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas por meio de seus 

advogados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003010-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003010-51.2020.8.11.0002. AUTOR: 

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER REU: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos. Considerando a Resolução n. 313 

de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu 

a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da 

audiência designada nestes autos, devendo os autos virem-me 

imediatamente conclusos para redesignação do ato quando normalizado o 

funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas por meio de seus 

advigados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002182-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edvalson Carpez Nascimento (REU)

EDER JOFRE DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002182-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CORREA DE CERQUEIRA REU: EDERVALSSO DE TAL, EDER JOFRE 

DO NASCIMENTO, EDVALSON CARPEZ NASCIMENTO Vistos. 

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advigados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003717-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETH LACERDA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003717-87.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARLETH LACERDA DE ABREU REU: JOSE AUGUSTO 

NASCIMENTO ROCHA Vistos. Considerando a Resolução n. 313 de 19 de 

Março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que estabeleceu a 

suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, como medida 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a realização da 

audiência designada nestes autos, devendo os autos virem-me 

imediatamente conclusos para redesignação do ato quando normalizado o 

funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas por meio de seus 

advogados constituídos nos autos. Às providências necessárias. 

Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016145-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016145-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN REQUERIDO: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos. Considerando a 

Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho Nacional de 

Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 

30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio pelo COVID-19, 

suspendo a realização da audiência designada nestes autos, devendo os 

autos virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato 

quando normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes 

intimadas por meio de seus advigados constituídos nos autos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004696-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004696-78.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de Março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 213 de 459



autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades. 

Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos. Às providências necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005734-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005734-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIO FERREIRA LTDA - ME Vistos, Analisando os autos, observo 

que o advogado Bruno Correa Sobrinho não possui poderes para postular 

em juízo em nome da exequente, assim, com fundamento no art. 76 do 

CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

exequente apresente a competente procuração nos autos, sob pena de 

extinção (art. 76, §1º, I do CPC). Outrossim, denota-se da leitura da 

sentença exequenda que foi determinada a liquidação “mediante a 

apresentação de três orçamentos diferentes elaborados por profissionais 

habilitados para tanto, cujo valor também deverá ficar limitado ao postulado 

na inicial, ou seja no importe de R$ 54.439,19 (cinquenta e quatro mil 

quatrocentos e trinta e nove reais e dezenove centavos”, contudo, não 

foram apresentadoso os referidos orçamentos. Deste modo, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a juntada dos 

orçamentos e/ou requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da demanda, sob pena de arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009130-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009130-13.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VALTERSON GONCALVES EVANGELISTA DA SILVA EXECUTADO: 

MANOEL SANTANA DA SILVA Vistos. Venha a parte autora, em 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000845-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. V. DA SILVA RODRIGUES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI DANTAS DE MELO FILHO OAB - GO31692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000845-31.2020.8.11.0002. AUTOR(A): J. 

J. V. DA SILVA RODRIGUES EIRELI REU: UNICAR LOCADORA DE 

VEICULOS EIRELI - ME Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007091-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007091-43.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ZILDA MARIA DE CAMPOS SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos, Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO PEDIDO NO 

MOMENTO OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PROVAS 

DOCUMENTAIS SUFICIENTES – REJEIÇÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – 

DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

DEMONSTRADA – CABIMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE REPARO DOS DEFEITOS 

CONSTATADOS – SEGURANÇA DOS MORADORES - RESPONSABILIDADE 

DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR DO IMÓVEL PELOS VÍCIOS 

APRESENTADOS NA OBRA – DEVER DE REPARAR – RECURSO 

DESPROVIDO. Determinada as partes que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, e estas não se manifestem, não há se falar em 

cerceamento de defesa por ausência de perícia, quando esta não foi 

pleiteada, bem como das provas dos autos impõe – se suficientes para 

análise do Magistrado, diante de seu livre convencimento. Não ocorrerá 

cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 355, I, do CPC. Estabelecida a relação de consumo, e 

demonstrada a hipossuficiência do consumidor, a INVERSÃO do ÔNUS da 

prova é cabível, principalmente em casos tais, em que a prova fica 

dificultada por parte do consumidor interessado, já que o DEFEITO na 

construção do IMÓVEL e seus vícios demandam conhecimento técnico, e 

como a obra foi realizada por parte da apelante, nada mais plausível a 

INVERSÃO do ÔNUS da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

A apelante tem responsabilidade sobre os serviços prestados referente a 

unidade habitacional, e desse modo lhe incumbe a reparação dos danos 

correspondentes as rachaduras existentes no IMÓVEL adquirido.” (TJMT - 

N.U 0029293-55.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 
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hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que as requeridas reúnem 

melhores condições de comprovar por qual motivo o imóvel apresentou 

vícios/defeitos após a entrega a autora. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020, às 15h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013658-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRENE MARIA VENTURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

IVONE LUZIA DOS REIS (AUTOR(A))

SANTINA ANA FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

JOANA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013658-27.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANTINA ANA FERNANDES MACHADO, JOANA MARTINS DE LIMA, IRENE 

MARIA VENTURA DE ANDRADE, IVONE LUZIA DOS REIS, MARIA 

APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS REU: CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos, Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei 

n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO 

a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão 

do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA 

PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO PEDIDO NO MOMENTO 

OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PROVAS DOCUMENTAIS 

SUFICIENTES – REJEIÇÃO - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DEVER DE 

REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – CABIMENTO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE REPARO 

DOS DEFEITOS CONSTATADOS – SEGURANÇA DOS MORADORES - 

RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR DO IMÓVEL 

PELOS VÍCIOS APRESENTADOS NA OBRA – DEVER DE REPARAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Determinada as partes que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e estas não se manifestem, não há se 

falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia, quando esta não 

foi pleiteada, bem como das provas dos autos impõe – se suficientes para 

análise do Magistrado, diante de seu livre convencimento. Não ocorrerá 

cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de 

direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir 

prova. É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar 

antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos 

bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que 

estabelece o artigo 355, I, do CPC. Estabelecida a relação de consumo, e 

demonstrada a hipossuficiência do consumidor, a INVERSÃO do ÔNUS da 

prova é cabível, principalmente em casos tais, em que a prova fica 

dificultada por parte do consumidor interessado, já que o DEFEITO na 

construção do IMÓVEL e seus vícios demandam conhecimento técnico, e 

como a obra foi realizada por parte da apelante, nada mais plausível a 

INVERSÃO do ÔNUS da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. 

A apelante tem responsabilidade sobre os serviços prestados referente a 

unidade habitacional, e desse modo lhe incumbe a reparação dos danos 

correspondentes as rachaduras existentes no IMÓVEL adquirido.” (TJMT - 

N.U 0029293-55.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, 

Publicado no DJE 31/07/2017) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência dos autores é evidente, uma vez que a requerida reúne 

melhores condições de comprovar por qual motivo o imóvel apresentou 

vícios/defeitos após a entrega ao autor. Deste modo, defiro a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Em que pese à manifestação 

expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro 

no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020, às 16h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008436-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE STORKI DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ALVES DA SILVA OAB - MT21378/E (ADVOGADO(A))

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT20371-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008436-44.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CARLOS JOSE STORKI DE DEUS REU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA, GINCO URBANISMO LTDA Vistos. Inicialmente, presentes 

os pressupostos do art. 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelas requeridas aos 

autores representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º 

e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, diante da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 27/07/2020, 

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. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007063-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELAIDE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007063-75.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ADELAIDE CORREA REU: ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A 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 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020, às 14h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 
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ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007776-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR ANDRETTY DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007776-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

HIGOR ANDRETTY DE SOUZA REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos, 

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 Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pelas requeridas ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. 

INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO EXTINTIVO. ARTIGO 27 DO 

CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. (TJDF - APC 

20100111755205 DF 0055657-06.2010.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Relator 

Silva Lemos, Publicado no DJE : 20/10/2014). Neste prisma, vejo que 

merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que 

os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que as requeridas 

reúnem melhores condições de comprovar em que consistem os defeitos 

do produto e os motivos para tanto. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Diante da manifestação expressa da parte 

autora quanto o seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e 

em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se 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 específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019238-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019238-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JENNYFER MORAIS DE OLIVEIRA REQUERIDO: DEVAIR DE OLIVEIRA 

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, 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 29/07/2020, às 15h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009157-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL "GAUCHINHO" (RECONVINDO)

JOSÉ FARIAS (RECONVINDO)

QUITERIA MARIA DA SILVA FARIAS (RECONVINDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009157-93.2020.8.11.0002. RECONVINTE: 

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO RECONVINDO: QUITERIA MARIA DA 

SILVA FARIAS, JOSÉ FARIAS, FULANO DE TAL "GAUCHINHO" Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Conveniente à 

justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 30/07/2020, 

às 17h00. 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). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 

informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 
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solenidade em tela seja consolidada. Conforme dispõe o artigo 562 do 

CPC, cite-se a parte requerida para comparecer à audiência, em que 

poderá intervir, desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é 

de 15 dias (art. 564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), 

seguindo a partir daí o rito do procedimento comum. Expeça-se o 

necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015714-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELMA PINTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEAO DO CARMO PEREIRA OAB - MT6185-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT4652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU URBANISMO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de (dez) dias, especificar as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008913-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON FERNANDO FONTANEZ OAB - MT24406/O (ADVOGADO(A))

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA (REU)

DECIO BERTRAND SILVA THE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT7216-O (ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002456-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI COPETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002456-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ROSELI COPETTI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Maria Roseli Copetti propôs a 
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presente ação revisional de consumo de energia, por conseguinte, do 

valor cobrado, indevidamente, c/c obrigação de não fazer com pedido, 

liminar, de tutela antecipada e indenização por danos morais em face de 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de energia S/A, aduzindo, em 

síntese, que mantém contrato de prestação de serviço com a requerida, 

por meio da Unidade Consumidora n. 3726207, sendo que na residência 

possui apenas sete pontos de energia, além de uma geladeira, uma 

televisão e dois ventiladores, todavia desde o ano de 2015 vem recebendo 

cobranças indevidas. Aduz que propôs ação no Juizado Especial Cível do 

Cristo Rei (n. 8033849-13.2015.811.0002), onde se insurgiu contra a 

cobrança dos meses de julho/2014 a novembro/2015 e de um acordo que 

havia realizado com a requerente, entretanto, a demanda foi julgada 

improcedente. Nesse passo, salienta que por seu pouco conhecimento e 

por temer a suspensão do fornecimento de energia em sua residência 

realizou um novo acordo com a requerida em 06/07/2016, que incluiu os 

valores em aberto do acordo passado e mais os valores dos consumos 

posteriores, ficando estabelecido o pagamento de 35 (trinta e cinco) 

parcelas no valor de R$ 83,25 (oitenta e três reais e vinte e cinco 

centavos), totalizando o valor de R$ 2.913,75 (dois mil, novecentos e treze 

reais e setenta e cinco centavos). Ressalta que procurou o Procon, onde 

solicitou uma vistoria e troca do relógio medidor de consumo, a qual foi 

realizada após 20 (vinte) meses da audiência ocorrida em 06/07/2016, 

tendo a requerida afirmado que inexiste erro ou fraude no medidor, o que 

não concorda, uma vez que os valores das faturas não refletem o real 

consumo da sua residência. Assim, pugnou pela concessão de liminar no 

sentido de que a requerida se abstivesse de efetuar a suspensão de 

energia ou que procedesse com a imediata religação em caso de já ter 

suspendido, sob pena de multa. No mérito busca o refaturamento das 

contas de energia elétrica a partir de dezembro/2015, bem como a revisão 

do acordo firmado administrativamente. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12485206 a 12485573. No id. 12521167 foi 

determinada a emenda da inicial, da qual a parte autora se manifestou no 

Id. 12677559. No id. 12808358 o pedido liminar foi indeferido. A audiência 

de conciliação realizada, consoante id. 13642677, restou inexitosa. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no id. 14002564 

afirmando que realizou vistoria na unidade consumidora da autora, não 

tendo detectado nenhuma irregularidade até o ponto de entrega, como 

inversão, interligação ou vazamento, que pudesse comprometer o 

faturamento, sendo certo, ainda, que a responsabilidade da contestante 

tem seu limite no ponto de entrega que é o medidor de energia e que 

eventuais fugas de energia ou qualquer inadequação das instalações 

internas é de responsabilidade do titular da unidade consumidora. Destaca 

que os consumos contestados não destoam significativamente da média 

de consumo dos meses anteriores, bem como que é absolutamente normal 

uma unidade consumidora alternar períodos de elevado e baixo consumo, 

como ocorre no caso da autora, uma vez que inúmeras mudanças 

climáticas ocorrem ao longo do ano, as quais interferem diretamente na 

frequência de uso de aparelhos eletrônicos de alta potência, 

especialmente os de refrigeração. Salienta que a autora, ao firmar 

contrato de parcelamento de débitos, reconheceu a procedência das 

faturas que deram causa à negociação, solicitando, ao final, a 

improcedência dos pedidos iniciais. A autora apresentou impugnação à 

contestação no id. 15066206. Instadas sobre as provas, somente a autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial no id. 16177826. Na 

decisão saneadora de id. 17749627 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada a realização de perícia técnica. 

O Laudo Pericial aviou aos autos no id. 22056191, tendo as partes se 

manifestado acerca deste nos ids. 22716381 e 22736196. Após os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou 

discordância com relação às faturas emitidas a partir de dezembro de 

2015, as quais apresentam valores acima da média de consumo da 

Unidade Consumidora instalada em seu endereço. Com isso, pretende o 

refaturamento das contas de energia a partir de então, bem como a 

revisão do acordo entabulado entre as partes quanto às faturas de 

dezembro de 2015 a outubro de 2016. A requerida, por sua vez, afirma 

que os valores cobrados nas faturas demonstram o efetivo consumo de 

energia elétrica realizado pela requerente, cujas variações decorrem de 

mudanças na rotina do imóvel. Quanto ao acordo, a ré defende que a 

celebração do contrato de parcelamento dos débitos implicou em 

reconhecimento pela requerente da procedência das faturas que o 

ensejaram. Pois bem. Realizada a prova pericial para dirimir a média de 

consumo de energia na residência da autora, restou constatada 

irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica relativo às 

faturas questionadas. Inicialmente, destacou o Sr. Perito que desde o ano 

de 2016 foram instalados 03 medidores na unidade consumidora da 

autora, n. 1.738.109; 2.868.373 e 2.695.227, sendo apenas um submetido 

a inspeção pelo IPEM que concluiu pela sua reprovação, o que poderia ser 

uma causa de erro de leitura do consumo da autora. Senão vejamos: 

“Medidor 1.738.109: Foi realizada a troca simples do medidor. Não foi 

enviado para vistoria junto ao INMETRO e foi descartado. Medidor 

2.868.373: Medidor que se encontra instalado no local, não tem processo 

de aferição para ele. A princípio, no medidor de nº 2.695.227, não há 

anomalia capaz de gerar leitura maior de energia consumida, no entanto, 

não se pode descartar a possibilidade de erro de leitura, pois, o medidor 

foi reprovado pelo Instituto de Pesos e Medidas – IPEM/MT, ficando em 

desacordo com a Portaria Inmetro nº 587, Item 6.3 - Inspeção geral.” (Id. 

22056191). No tocante à média de consumo da autora o expert conclui 

como sendo de 172,23 kwh/mês: “6. A cobrança realizada pela 

concessionária é compatível com a carga instalada na unidade 

consumidora da autora? Resposta: (...) Portanto, o consumo médio mensal 

estimado de uma unidade consumidora que possua os mesmos 

equipamentos que a autora é de 172,23 kWh mês. Concluindo o quesito, 

podemos afirmar que em relação a carga instalada verificamos que o 

consumo médio estimado foi compatível apenas nos meses de Jun/2014, 

Jul/2015, Ago/2015, Jun/2016 e Ago/2017 (variação estipulada de 20%). 

Para os demais meses a carga instalada não foi compatível com o 

consumo registrado e cobrado pela requerida.” (Id. 22056191). Assim, 

denota-se que o consumo registrado na unidade consumidora em questão, 

de acordo com planilha apresentada pelo perito (id. 22056191, p. 18/19), 

foi muito maior que o efetivamente utilizado pela autora em sua residência. 

Observa das aludidas planilhas que o consumo registrado entre 

dezembro/2015 a setembro/2018, na maioria das vezes, foi superior a 250 

kwh/mês, ou seja, em descompasso com a média aferida pelo perito de 

172,23 kwh/mês. Por conseguinte, não se pode impor a requerente o 

pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas emitidas a partir de 

novembro de 2015 até setembro/2018 (data do último registro de consumo 

– laudo pericial), devendo tais faturas ser objeto de refaturamento, com a 

emissão de novas faturas tendo por base a efetiva média de consumo de 

172,23 kwh/mês. Outrossim, quanto ao acordo firmado entre as partes, 

tenho que merece revisão, pois baseado em faturas emitidas após 

dezembro de 2015, ou seja, com irregularidades e sobre as quais deverá 

haver refaturamento. Assim, diante do excesso de cobrança por meio do 

Termo de Confissão de Dívida firmado entre as partes, notadamente 

porque alicerçado em valores não condizentes com o real consumo de 

energia da autora, a revisão do termo de confissão de dívida é medida que 

se impõe a fim de que sejam respeitados os novos valores a serem 

apurados com o refaturamentos das faturas de energia elétrica. Do 

dispositivo Posto isso, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial para declarar que o real consumo de energia 

elétrica da unidade consumidora da autora, no período de dezembro/2015 

a setembro/2018, é de 172,23 Khw/mês, devendo à requerida realizar a 

emissão de novas faturas de consumo respeitando a indigitada média 

apurada por meio da perícia. Ainda, condeno a requerida a promover a 

revisão do Termo de Confissão de Dívida firmado com a autora mediante a 

alteração das faturas referentes aos meses de dezembro/2015 a 

setembro/2016, as quais deverão levar em consideração como valor a 

média de 172,23 Khw/mês. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza da causa, 

o grau do zelo dos trabalhos profissionais, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido (CPC - §2º, do art. 85). Transitado em 

julgado, determino o arquivamento dos autos mediante as baixas e 

anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018576-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER FERREIRA PLACIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010641-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010641-17.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

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

acerca do eventual interesse na renuncia ao direito que se funda a ação, 

valendo o seu silêncio como concordância tácita. Decorrido o prazo 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000720-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON LAZARO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000720-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WENDERSON LAZARO LEMES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, Compulsando os autos observo que a parte autora não 

compareceu na data e local designados para realização da perícia 

deferida nos autos, apesar de ter sido devidamente intimada (id. 

25532493). Dessa forma, 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 Da perícia a ser 

designada. Caso o ato seja frustrado novamente em virtude da ausência 

da parte autora certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença no estado em que se encontra o feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000703-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

KILSON SILVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT10625-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000703-95.2018.8.11.0002. AUTOR(A): KM 

MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP, KILSON SILVA DE 

FREITAS REU: BANCO BRADESCO S.A Vistos. Venha à parte autora para, 

no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação, bem como manifestar a respeito da informação prestada no 

id. 30346543. Após, 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007076-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007076-74.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEANDRO SOARES PEREIRA DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 15h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 
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termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017182-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA LUIZ DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008930-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIRENE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012061-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNNE MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE ARRUDA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013038-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS (REU)

MORADOR ATUAL DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013038-15.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCOS ROGERIO COELHO REU: MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS, 

MORADOR ATUAL DESCONHECIDO Vistos, Considerando que o recurso 

de Id. 29187502 foi interposto na vigência do CPC/2015, deixo de efetuar o 

juízo provisório de admissibilidade recursal. No entanto, em atenção ao 

disposto no art. 331, caput, do NCPC, reexamino a questão decidida e 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que mantenho. 

Outrossim, CITE-SE a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso, à luz do disposto no § 1º do art. 331 do NCPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem apresentação de contrarrazões, certifique-se, e remetam-se 

os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016179-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI ABU KHALIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-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:

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016572-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZ ABDO FERREIRA (AUTOR(A))

MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-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))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016572-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZ ABDO FERREIRA (AUTOR(A))

MAIRA SPINDLER DO AMARANTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-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))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013945-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YURY ANDRIEL BONFIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010795-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER NEVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE LUIZ GOMES (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: 1009190-83.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ATAIDE LUIZ GOMES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

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, especialmente considerando o disposto na Súmula 297 do 

STJ, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras. 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 a ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/07/2020, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se 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 específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004281-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZELENE DOROTEIA LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004281-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

DILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SUZELENE DOROTEIA 

LEMES DA SILVA Vistos, Designo audiência para inquirição da testemunha 

Andressa Fernanda da Rocha para o dia 04/08/2020 às 14h00. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 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). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informarem a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007095-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SAMULEWSKI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007095-80.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 
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SIDNEY SAMULEWSKI DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020, às 16h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

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 as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007059-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007059-38.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROBERTO ALVES MARTINS REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, 

ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/07/2020, 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, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007070-67.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEUSA DE OLIVEIRA MOREIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 14h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007094-95.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROBERTO PEREIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 

8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO 

DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 
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como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 15h30, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007062-90.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei Nº 8.078/90, também subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: AÇÃO DE RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – 

PRELIMINARES ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO 

– SEGURO HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE 

DO CDC – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS 

DUVIDOSAS – INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO 

NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL 

– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, em que pese a manifestação expressa 

da parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 03/08/2020, às 14h00, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007009-80.2018.8.11.0002. 

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

REU: ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA Vistos. Considerando a Resolução n. 
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313 de 19 de Março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça que 

estabeleceu a suspensão dos prazos processuais até o dia 30.04.2020, 

como medida prevenção ao contágio pelo COVID-19, suspendo a 

realização da audiência designada nestes autos, devendo os autos 

virem-me imediatamente conclusos para redesignação do ato quando 

normalizado o funcionamento das atividades. Ficam as partes intimadas 

por meio de seus advogados constituídos nos autos. Às providências 

necessárias. Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004525-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1004525-58.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CELIA MAIZA PEREIRA ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Compulsando os autos, verifico 

que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) 

ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, notadamente no que se 

refere à média de consumo de energia elétrica na referida unidade 

consumidora, de modo que à vista do poder instrutório do magistrado, 

conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a 

produção de Prova Técnica, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Com efeito, não há preliminares a serem consideradas, motivo 

pela qual, tenho o processo como saneado. Dos pontos controvertidos 

Assim, de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a média mensal de consumo de energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/363056-3 levando-se em 

consideração o consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela 

parte autora; b) se o medidor instalada na unidade consumidora em 

questão apresenta algum problema de aferição de consumo; c) a 

legalidade dos débitos cobrados pela requerida nas faturas questionadas; 

d) o dever de indenização e o seu quantum. Das Provas Diante da 

natureza da controvérsia, determino de ofício, a produção de prova 

pericial. Assim, nomeio como perito o engenheiro eletricista Dionizio Alves 

de Souza, que poderá ser encontrado na Avenida Governador Dante 

Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, 

Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones 

(65) 996580109 (65) 981360791, o qual deverá ser intimado para que 

tome ciência acerca da nomeação. Fixo desde já os honorários periciais 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados entre as partes. Assim, determino que 

as partes venhas no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos 

honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, 

do CPC. Outrossim, venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverão as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A” e “B”, devendo, ainda, o 

expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003943-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP MOINHO DE TRIGO LTDA - ME (EXECUTADO)

MOINHO CERRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003943-29.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JP 

MOINHO DE TRIGO LTDA - ME, MOINHO CERRADO LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovido por MRV 

PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA. em desfavor 

LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL, ambos devidamente qualificados 

nos autos. As partes celebraram acordo e requereram a sua homologação 

(id. 29869895), razão pela qual os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de id. 29869895para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (08/02/2021), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011158-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

do ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011158-85.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL Vistos. 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovido por MRV 

PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA. em desfavor 

LADHISLANA PAOLA FERREIRA GOLL, ambos devidamente qualificados 

nos autos. As partes celebraram acordo e requereram a sua homologação 

(id. 29869895), razão pela qual os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas 

partes, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes, uma vez que assinados pelas 

partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de id. 29869895para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso 

do presente processo até o seu integral cumprimento (08/02/2021), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 
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prazo convencionado, venha à parte exequente manifestar-se nos autos 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu silêncio como 

concordância tácita ao adimplemento da dívida. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010532-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA OAB - 030.317.071-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DE SOUZA VELOSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010532-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE OZEIAS DE SOUZA VELOSO REPRESENTANTE: ALINE 

CARBONARO DE OLIVEIRA REU: NATANAEL DE SOUZA VELOSO Vistos, 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

impugnação à justiça gratuita Analisando os autos, observo que a 

presente impugnação já foi analisada no id. 21113103, tendo o E. Tribunal 

de Justiça deferido a justiça gratuita à parte autora, conforme acórdão de 

id. 25927755. Da ausência da parte autora em audiência de conciliação A 

parte requerida postula a extinção da demanda sem julgamento do mérito, 

sob a alegação de que a parte autora faltou injustificadamente à audiência 

de conciliação. De entrada cumpre ressaltar que em caso de ausência 

injustificada à audiência de conciliação aplica-se o disposto no §8º do art. 

334 do CPC, segundo o qual “o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

da União ou do Estado”, ou seja, não há extinção da demanda em tais 

casos. Pois bem, analisando o termo de sessão de conciliação acostado 

no id. 17686397, denota-se que a parte autora foi representada pela sua 

procuradora em audiência, a qual possui poderes para “acordar, 

concordar, discordar, transigir, desistir, dar e receber quitação (...)”, 

conforme procuração de id. 16734752, o que afasta a aplicação de multa 

ao caso. Assim, rejeito a presente preliminar. Da inépcia da inicial Alega o 

requerido a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a conclusão 

e fundamentação jurídica não decorrem dos fatos descritos na inicial. 

Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de 

Processo Civil fixou no artigo 330, § 1º, os motivos que tornam a petição 

inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; lógica entre 

os fatos e conclusão e compatibilidade entre os pedidos. Pois bem, a 

análise do processo revela que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

tanto que possibilitou a realização da defesa do requerido sem maiores 

empecilhos. Por isso, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir O 

requerido suscita a ausência de interesse de agir da parte autora para 

propositura da demanda, alegando que “o objeto pretendido nesta ação já 

foi objeto em outra, o BIS IN IDEM está caracterizado” (sic), razão pela qual 

requereu a extinção do feito. O interesse de agir consiste na necessidade 

de demonstração pela parte autora de que a pretensão pleiteada é útil 

para garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar 

se perdendo. Compulsando os autos cód. 387971, que tramitou perante a 

2ª Vara Cível desta comarca, observo que não há coisa julgada ou 

litispendência, na medida em que naqueles autos Aline Carbonaro de 

Oliveira propôs ação de reparação por danos morais e materiais em 

desfavor de Moto Raça Ltda., por esta ter entregue a motocicleta à 

terceiro. Portanto, logo se vê a inexistência de identidade de partes ou 

causa de pedir, bem porque a presente lide foi proposta por Espólio de 

Ozeias de Souza Veloso contra Natanel de Souza Veloso, a fim de reaver 

a posse da motocicleta de propriedade do Espólio autor. Nessa 

perspectiva, verifico que para o autor salvaguardar a pretensão alegada 

na inicial se afigura necessário a propositura da presente ação. Logo, 

possui legítimo interesse para o manejo desta ação. Assim, afasto a 

preliminar em tela. Da ilegitimidade passiva Novamente, o requerido 

sustenta a propositura de nova ação pela parte autora, cuja causa de 

pedir já teria sido julgada, ressaltando que a parte autora entregou o 

veículo à Moto Raça, única responsável pela guarda do bem, motivo pelo 

qual se considera parte ilegítima para figurar no polo passivo. Conforme já 

ressaltado na análise da preliminar supra, não há identidade de partes, ou 

mesmo pedido e causa de pedir entre esta demanda e aquela que tramitou 

perante a 2ª Vara Cível desta comarca, nada havendo que se falar nestes 

autos quanto à responsabilidade da Moto Raça pela guarda do veículo, 

bem porque já houve a condenação desta à indenizar a Sra. Aline 

Carbonaro de Oliveira pela entrega indevida da motocicleta à terceiro. 

Nessa esteira, vejo que a legitimidade passiva quando à posse do veículo 

confunde-se com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado. 

Da prova emprestada A parte requerida pugnou pela utilização como 

prova emprestada dos autos cód. 387971, que tramitou perante a 2ª Vara 

Cível desta comarca, “haja vista que tal ação possui a mesma causa de 

pedir e pedidos relacionados à referida motocicleta” (id. 18487448). Pois 

bem, dispõe o art. 372 do CPC que “o juiz poderá admitir a utilização de 

prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar 

adequado, observado o contraditório”. Sobre a prova emprestada, ensina 

o processualista Luis Guilherme Marinoni que: “A legitimidade da prova 

emprestada depende da efetividade do princípio do contraditório. A prova 

pode ser trasladada de um processo a outro desde que as partes do 

processo para o qual a prova deve ser trasladada tenham participado 

adequadamente em contraditório do processo em que a prova foi 

produzida originariamente. Sabe-se que o exercício do poder estatal 

através do processo jurisdicional há de ser legítimo, e a legitimidade do 

exercício desse poder somente pode ser conferida pela abertura à 

participação dos contendores. Em outras palavras: se o processo 

jurisdicional deve refletir o Estado Democrático de Direito, sua ideia básica 

é garantir aos interessados participação efetiva no procedimento que vai 

levar à edição da decisão”[1]. Nesse sentido, verifico não ser possível a 

utilização “dos autos em trâmite perante a 2ª vara cível desta comarca”, à 

vista da ausência de efetivo exercício do contraditório pela própria parte 

requerida que não é parte daquela ação. Ademais, a parte requerida 

sequer indicou quais documentos produzidos naqueles autos pretende 

utilizar como prova emprestada. Sendo assim, e visando respeitar os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, indefiro o 

pedido de prova emprestada formulado pela parte requerida. Não havendo 

outras questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. Das 

provas Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos 

como sendo: a) se o requerido retirou a motocicleta Honda/CB 600F 

Hornet, Ano/Modelo 2013/2013, Placa OBO0586 da empresa Moto Raça 

sem permissão da inventariante; b) se o requerido está na posse indevida 

do veículo; c) se os fatos descritos na inicial ensejaram danos materiais e 

a sua extensão. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de 

prova oral postulada pelas partes (ids. 18487448, 18563710), consistente 

na oitiva apenas de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 

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

Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações 

já foram delineadas na fase postulatória, bem como a produção de prova 

pericial, uma vez que não demonstrados fundamentos para tanto. Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30/07/2020, às 

15h30. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as 

partes informar a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data 

da audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim 

de que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às 
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providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in “Processo de conhecimento”; Luiz Guilherme Marinoni; 6ª ed.; 

2007; p. 286.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007143-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE F. G. DELGADO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIBRA SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007143-73.2019.8.11.0002. AUTOR(A): M. 

DE F. G. DELGADO - ME REU: BANCO FIBRA SA Vistos, Compulsando os 

autos, observo que a parte autora formulou pedido visando a concessão 

de gratuidade da justiça, todavia, descurou de comprovar sua 

impossibilidade de recolhimento das custas. Pois bem, nos termos do 

artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta a assertiva do interessado de que não possui condições 

financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de 

pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica 

presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que 

há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos como 

pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, determinada a emenda da inicial para comprovação da sua atual 

hipossuficiência financeira, a parte autora quedou-se inerte. Com efeito, 

não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, não 

ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz 

do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. 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. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venha a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais da 

presente demanda, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto 

Alves Da Rocha, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, 

Data da publicação no DJE 06/12/2013.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015633-84.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT REU: BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, Erick Neves Baracat ajuizou a presente 

ação de cobrança em desfavor de Baracat Empreendimento Imobiliários 

Ltda. ambos devidamente qualificados nos autos. Nas decisões de Ids. 

25745267 e 26162191 foi determinado o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, a 

parte autora não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido. É o relatório. Decido. A parte 

autora, apesar de intimada para depositar as custas e despesas 

processuais, deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio 

do preparo constitui ato processual necessário para o regular 

prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido 

efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a ausência de 

um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), 

o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento pacífico da 

jurisprudência: “1. O cancelamento, e conseqüente extinção do processo, 

nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no momento da 

distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na forma do 

artigo 267, § 1º, do CPC, a fim de que reste configurada sua inércia em 

sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção que "o 

cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 

257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 

199117/RJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro 

Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003)[1]". Diante do exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a presente 

ação, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC e, determino o 

cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária, por insubsistir 

contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] AgRg no RESP 

628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004.
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006742-74.2019.8.11.0002. Vistos. Ana 

Carolina Pereira Freire, Andreia Cristina Pereira Freire e Pedro Andrei 

Pereira Freire representados por Maria de Lourdes Pereira Oliveira propôs 

a presente ação indenizatória por danos morais e materiais c/c tutela 

antecipada em face de Paulo Roberto Bueno e Jhonatan Soares Pereira, 

sustentando, em síntese, que no dia 28/08/2017, em torno das 4h50, a 

mãe dos requerentes, Sra. Suellen Cristina Pereira, estava atravessando a 

Avenida da FEB, no bairro Ponte Nova, nesta comarca, quando foi atingida 

pelo veículo Toyota Corolla, Placa QBI 8494, conduzido pelo primeiro 

requerido, o que ocasionou o seu falecimento em razão de 

politraumatismo. Salientam que o primeiro requerido estava alcoolizado 

quando dirigia o veículo, o que levou-o ao atropelamento e morte da Sra. 
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Suellen, ressaltando que este possui ações penais em seu nome pela 

prática, em tese, de crimes de igual natureza. Assim, requerem a 

concessão de tutela de urgência determinando que os requeridos paguem 

imediatamente pensão mensal aos autores, na quantia de 2/3 do salário 

mínimo da data do evento danoso, correspondente a R$624,66 

(seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) por mês a 

cada um dos dependentes, sob pena de multa. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de tutela de 

urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Pela leitura dos documentos que instruem a petição inicial, 

verifico que a tutela de urgência há de ser indeferida. Isso porque, do 

boletim de ocorrência, declarações e laudo juntados aos autos não há 

como precisar a dinâmica do acidente. Ademais, para o deferimento da 

tutela antecipada exige-se que haja prova contundente sobre o acidente e 

suas circunstâncias, o que não se verifica na espécie, porquanto pairam 

severas dúvidas acerca da conduta culposa dos requeridos quanto a 

ocorrência dos fatos. Por analogia, colaciono o seguinte aresto proferido 

pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. 2. - Os documentos que formam o presente instrumento não 

são suficientes para o deferimento da pensão mensal pleiteada pelos 

agravantes, mormente por se fazer necessário maior investigação quanto 

à dinâmica do acidente, que, certamente, acontecerá durante a instrução 

probatória. 3. - O boletim unificado, embora documento útil para a análise 

da mecânica do acidente, por si só não se revela suficiente para a 

demonstração da verossimilhança das alegações dos agravantes, 

mormente quanto à culpa pelo evento, havendo necessidade de produção 

de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. - Recurso 

desprovido.(TJ-ES - AI: 00051092220168080006, Relator: DAIR JOSÉ 

BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2018, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2018). Portanto, a meu ver e 

em cognição sumária, carece o pedido de prova inequívoca. Sobremais, 

tratando-se de verba alimentar, prevalece a irreversibilidade do provimento 

jurisdicional. Logo, seja pela ausência da prova inequívoca, seja pela 

irreversibilidade do provimento pleiteado, a súplica de urgência é de ser 

indeferida. Posto isso, ausentes os requisitos necessários para o 

deferimento da tutela de urgência, indefiro o pedido formulado no item “a” 

da inicial. No impulso, 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 29/07/2020, 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. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008318-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. O. D. S. (EXEQUENTE)

JESSICA APARECIDA ORMOND PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008318-73.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

V. G. O. D. S., JESSICA APARECIDA ORMOND PEREIRA EXECUTADO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença movida por Vitória Gabrielly Ormond 

da Silva, representado neste ato por sua genitora Jéssica aparecida 

Ormond Pereira em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico. Após o trânsito em julgado da sentença, a parte exequente 

requereu a intimação da executada para realizar o pagamento do valor 

fixado nos autos (id. 29033992). Devidamente intimada, a executada 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de 

excesso de execução, bem como informou ter realizado o depósito da 

quantia que entende devida no valor de R$ 19.313,66 (ids. 30236231 e 

30236238). Em seguida a parte exequente manifestou concordância com 

os cálculos apresentados pela executada e requereu a expedição de 

alvará para levantamento do valos depositado em juízo através da conta 

bancária de seu patrono (id. 30406969). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o necessário. Decido. Inicialmente, ressalto que tenho 

por prejudicada a análise do alegado excesso de execução realizado na 

impugnação ao cumprimento de sentença de id. 30236231, tendo em vista 

que a parte autora manifestou concordância com os cálculos 

apresentados pela executada. Outrossim, o processo é de ser extinto em 

virtude da satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que a 

parte requerida efetuou o pagamento do débito, conforme se observa no 

id. 30236238. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. No que diz respeito à expedição de alvará em favor da 

exequente, tenho que a liberação do valor consignado em juízo deve ser 

liberado em favor da parte autora, porém não na forma postulada, mas sim 

em conta bancária de titularidade de seus genitores. Isso porque, não há 

óbice à expedição de alvará para levantamento do valor pertencente a 

menor diretamente para os seus genitores os quais cabem à 

administração dos bens dos filhos menores no exercício razoável do 

poder familiar. Ainda, ressalto que no caso de eventual irregularidade 

quanto a não aplicação dos valores em favor da exequente, poderá o 

Ministério Público se valer dos instrumentos processuais cabíveis à 

espécie no interesse da menor. Dessa forma, deverá a parte exequente 

indicar nos autos o número da conta bancária de seu genitor ou genitora 

para que posteriormente seja expedido alvará do valor pertencente ao 

menor. Ainda, ressalto que deverá ser expedido alvará em favor do 

patrono da exequente para levantamento do valor relativo aos honorários 

advocatícios sucumbenciais fixados nos autos. Por fim, determino que o 

Ministério Público seja cientificado acerca desta sentença antes de serem 

expedidos os alvarás acima determinados. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado. Após, deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002062-12.2020.8.11.0002. Vistos, Maria 

Marionita da Silva Vera ingressou com a presente ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos com tutela 

antecipada e pedido de produção antecipada de prova em desfavor de 

Odonto Excellence (Angela Maria de Freitas & Cia Ltda), Jaqueline Martins 

de Freitas e Laísa Batista. Determinada a emenda da inicial no id. 

28311240, a parte autora aportou aos autos pedido de desistência da 

ação no id. 30542708. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. O pedido de id. 30542708 se trata de uma simples manifestação 

de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a desistência e 

extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, 

parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001534-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JULIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Juliane de Oliveira promove ação declaratória de inexistência de débito c/c 

repetição de indébito c/c dano moral e pedido de tutela antecipada em face 

de Banco Daycoval S.A sustentando, em síntese, que é servidora pública 

do Estado de Mato Grosso e notou que o valor líquido recebido a título de 

salário havia diminuído e identificou que o requerido havia realizado 

descontos em seu salário no valor de R$ 1.451,08 em 2013, R$ 6.220,08 

em 2014, R$ 6.220,08 em 2015, R$ 5.282,68 em 2016, R$ 5.801,02 em 

2017, R$ 6.220,08 em 2018 e R$ 518,34 em 2019. Alega que não se 

recorda de ter realizado a contratação de empréstimos consignados com 

o banco requerido, nunca ter recebido qualquer valor referente a 

contratação e não ter tido acesso ao suposto contrato de prestação de 

serviços. Após expor sua fundamentação jurídica, requereu a concessão 

de tutela de urgência, determinando que a parte se abstenha de efetuar 

desconto a título consignado na sua folha de pagamento e a exibição dos 

contratos de empréstimos consignados originais. No mérito requer seja 

declarado nulo o contrato de empréstimo consignado, bem como a 

restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a 

condenação ao pagamento de uma indenização a título de danos morais 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mérito requer que seja 

declarada nula a operação de cartão de crédito consignado 

convertendo-o em empréstimo consignado; determinar que o requerido 

apresente cronograma físico financeiro da dívida com base na taxa de 

empréstimo consignado, fazendo a devida compensação dos valores 

pagos/consignados no salário da requerente e determinar que os valores 

excedentes cobrados/descontados de seus vencimentos sejam 

restituídos em dobro ou subsidiária de forma simples, valor este que 

deverá ser demonstrado no cronograma físico financeiro a ser elaborado 

pelo banco com base na taxa de juros de empréstimo consignado que 

esse juízo entender adequado. A inicial veio instruída com documentos. No 

id. 18180582 o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em seguida o 

requerido apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 

18910333), alegando preliminarmente a ocorrência da decadência e da 

prescrição. No mérito, afirma que a autora celebrou o contrato nº 

20-1207498/12 em 01/06/2012 no valor de R$ 1.711,43, a ser pago e 72 

parcelas de R$ 51,80, sendo o valor transferido a autor através de TED 

em 01/06/2012. O contrato nº 21-1878126/13, em 04/10/2013 no valor de 

R$ 4.135,46, a ser pago em 84 parcelas de R$ 99,28, pagos a pago da 

seguinte forma: R$ 583,99 a favor da autora, através de TED em 

10/10/2013 e os valores de R$ 550,34 e R$ 3.001,13 foram utilizados para 

quitação da dívida da autora junto ao banco Cruzeiro do Sul. Contrato nº 

21-1879253/13, em 04/10/2013, no valor de R$ 17.455,74, a ser pago em 

84 parcelas de R$ 419,06. O contrato foi pago da seguinte forma: R$ 

1.616,48 a favor da Autora, através de TED, em 10/10/2013 e os valores 

de R$ 4.002,16 e R$ 11.837,10 foram utilizados para quitação da dívida do 

cliente junto ao banco Cruzeiro do Sul. Aduz que em 05/08/2016, a autora 

renegociou o empréstimo (21-1879253/13), dando origem ao contrato nº 

25-4384970/16, no valor de R$ 3.844,19, a ser pago em 96 parcelas de R$ 

99,28. O contrato foi pago da seguinte forma: R$ 457,41 a favor da autora, 

através de TED, em 05/08/2016 e o valor de R$ 3.386,78 foi utilizado para 

refinanciamento da operação (21-1879253/13). Alega, ainda, que a autora 

renegociou a operação em 05/08/2016, dando origem ao contrato nº 

25-4384454/16, no valor de R$ 16.226,28, a ser pago em 96 parcelas de 

R$ 419,06, sendo que o contrato foi pago da seguinte forma: R$ 1.930,78 

a favor da autora, através de TED, em 05/08/2016 e o valor de R$ 

14.295,50 foi utilizado para refinanciamento da operação 25-4384970/16. 

Assevera que os valores referente ao empréstimo foram transferidos via 

Ted para conta da autora e que agiu no exercício regular do direito ao 

realizar os descontos diante da contratação, razão pela qual não há ato 

ilícito a ser imputado em seu desfavor. Prossegue afirmando que a autora 

não comprovou o alegado dano moral suportado e impugna o valor 

pretendido a título de indenização. Ao final, afirma a impossibilidade de 

restituição em dobro dos valores descontados, requereu a improcedência 

dos pedidos formulados na inicial e na hipótese de serem acolhidos os 

pedidos pugna pela compensação dos valores já recebidos pela autora. 

Em seguida a parte autora apresentou impugnação a contestação no id. 

19286530. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 19424967). Na 

decisão de id. 209317457 a preliminar arguida em contestação foi 

afastada, fixados os pontos controvertidos da demanda, determinada 

realização de perícia grafotécnica e expedição de ofícios ao Banco 

Cruzeiro do Sul S/A e Bando do Brasil S/A solicitando informações a 

respeitos da transferência de valores pelo requerido para requerente. O 

requerido apresentou na Secretaria deste juízo as vias originais dos 

contratos a serem submetidos à perícia, conforme teor da certidão de id. 

21386005. Nos ids. 22373576 e 2281156 aportou aos autos informações 

prestadas pelo Banco do Brasil S/A e Banco Cruzeiro do Sul S/A. No id. 

22850499 a parte autora requereu a desistência da demanda, sendo que o 

requerido manifestou discordância no id. 23344415. Na decisão de id. 

26237051 o pedido de desistência da requerente foi indeferido, encerrada 

instrução do processo e determinado a apresentação de alegações finais. 

O requerido apresentou alegações finais no id. 26553627, sendo que a 

parte requerente nada manifestou. Por fim, o requerido no id. 26648776 

requereu a devolução dos contratos originais entregues na Secretaria do 

juízo. Após, os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. 

Fundamento e decido. Alega a requerente que não possui qualquer 

relação jurídica com o banco requerido que justificasse os descontos 

descritos na inicial em sua folha de pagamento, pois afirma não se 

recordar de ter realizado a contratação de empréstimos consignados com 

o requerido, motivo porque requer declaração de nulidade dos contratos 

de empréstimos consignados em sua folha de pagamento com a 

consequente restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente e a condenação ao pagamento dos danos morais 

ocasionados. Pois bem, analisando os autos, verifico que a improcedência 

dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque 
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logrou êxito o requerido em demonstrar a existência de relação jurídica 

havida entre as partes que justifica os descontos realizados na folha de 

pagamento da autora decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº 

25-4384454/16, Cédula de Crédito Bancário nº 25-4384970/16, Cédula de 

Crédito Bancário nº 20-12074898/12, Cédula de Crédito Bancário nº 

21/1878126/13, Cédula de Crédito Bancário nº 21-1879253/13, Cédula de 

Crédito Bancário nº 25-4384454/16 e Cédula de Crédito Bancário nº 

25-4384970/16, celebrado entre as partes, conforme se observa nos ids. 

18910512, 18910513, 18910339, 18910497, 18910520, 19810501 e 

18910503. Ainda, conta nos autos comprovante de pagamentos 

realizados pelo requerido através de transferências dos valores dos 

empréstimos para conta bancária de titularidade da autora nos ids. 

18910524, 18910524, 18910527, 18910528, 18910530, 18910532 e 

18910324, fato este confirmado pelas informações prestadas pelo Banco 

do Brasil S/A e Cruzeiro do Sul S/A que recebeu parte do pagamento para 

quitação de dívidas que a autora mantinha com a instituição (ids. 22373576 

e 2281156). De tal forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial 

que não se recorda de ter realizado empréstimos consignados com o 

requerido, não foi isto que restou apurado nos autos, pois após a 

apresentação dos contratos originais para serem submetidos a perícia 

grafotécnica a parte autora afirmou não possuir interesse com o 

prosseguimento do feito, o que não foi acolhido em virtude da ausência de 

anuência do requerido. Ademais, é de fácil percepção que a assinatura 

exarada nas Cédulas de Crédito Bancário de ids. 18910512, 18910513, 

18910339, 18910497, 18910520, 19810501 e 18910503, possuem uma 

similitude extrema com a assinatura exarada pela requerente na 

Procuração, Pedido de Justiça Gratuita, CNH (id. 18137446) e Termo de 

Sessão de Conciliação (id. 19424967). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA PARCELADA DE 

TELEFONE CELULAR COM CHIP – ASSINATURA DO COMPRADOR 

SUPOSTAMENTE FALSIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

FALSIDADE - ANÁLISE COMPARATIVA ICTU OCULI DA ASSINATURA DO 

CONTRATO E DAS DEMAIS EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS 

RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO INICIAL - INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA – INSCRIÇÃO DEVIDA NO SPC – AUSÊNCIA DE CONDUTA 

ILÍCITA DA RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO- 

RECURSO PROVIDO.” (TJMT - Apelação Cível Nº 105201/2011, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MT, Relatora: Marilsen Andrade 

Addario, Julgado em 12/12/2012). Portanto, por ausência de prova 

contundente acerca da falsidade da assinatura lançada nas Cédulas de 

Crédito Bancário de ids. 18910512, 18910513, 18910339, 18910497, 

18910520, 19810501 e 18910503, há que se concluir que não houve 

conduta ilícita por parte do requerido que pudesse dar origem a um dano 

(moral/material) indenizável. Outrossim, diferentemente do que constou na 

petição inicial, a dívida está lastreada em negócio jurídico que contou com 

a participação da autora, razão pela qual não há como ser declarado nulo 

o negócio jurídico. Da litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, 

restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma 

vez que afirmou não se recordar de ter realizado a contração de 

empréstimo consignado, quando na verdade tinha pleno conhecimento da 

existência do débito em seu nome junto ao requerido em virtude da 

contratação de vários empréstimos ao longo dos anos com o requerido, 

dando ensejo aos descontos em sua folha de pagamento. Agindo assim, 

caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 

do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, 

sendo o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos 

termos do artigo 81 da lei processual civil. Nestes termos caminha a 

jurisprudência: “COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Tendo sido comprovado, ao contrário do que alegou a autora, que havia 

entre as partes contratos de compra e venda entabulados, bem como de 

seu descumprimento por parte da autora, ensejando a negativação de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a 

improcedência da presente ação indenizatória, ajuizada com a premissa 

de que não havia contratação entre as partes. Assim, alterando a autora a 

verdade dos fatos e pretextando a obtenção de vantagem indevida, 

pertinente a sua condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não 

provimento do recurso, mantida sua condenação.” (TJ-SP - APL: 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que a 

requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, 

condeno a parte requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe 

multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, 

CPC). Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a parte 

autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento 

de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Por fim, determino que as vias originais das Cédulas de 

Crédito Bancário de ids. 18910512, 18910513, 18910339, 18910497, 

18910520, 19810501 e 18910503 que se encontram arquivadas na 

Secretaria deste juízo sejam entregues ao requerido mediante certidão e 

cópia nos autos. Transitado em julgado, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-45.2018.8.11.0002
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CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-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:
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004263-45.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, CLEUNICE ROLAO DO 

NASCIMENTO propôs a presente ação declaratória de débito c/c obrigação 

de fazer c/c danos morais com pedido de tutela provisória de urgência em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

aduzindo, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/914527-7 

e sua média de consumo varia entre os valores de R$ 50,00 a R$ 82,00. 

Todavia, ao receber sua fatura de competência do mês de fevereiro/2018, 

com vencimento em 18.03.2018, observou que o valor estava acima da 

média, eis que no importe de R$ 128,35. Por conta disso, contestou a 

fatura perante a concessionária requerida, porém não obteve êxito. 

Prossegue narrando que nos meses seguintes tornou a receber faturas 

não condizentes com seu consumo, uma no valor de R$ 213,55, com 

vencimento em 04/2018 e outra no valor de R$ 290,42, com vencimento em 

05/2018, sendo constatado, nesse interim, que o medidor de energia da 

sua residência estava instalado na residência do seu vizinho. Assim, 

requereu, liminarmente, que a requerida se abstivesse de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de sua 

titularidade, bem como se abstivesse de inserir seu nome nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito, em relação à cobrança encaminhada 

em março/2018, abril/2018 e maio/2018, por entender que são indevidas. 

Outrossim, requereu a consignação em juízo do valor de R$ 58,00 

(cinquenta e oito reais) para cada mês que está em débito, bem como para 

as faturas vindouras e que a requerida reinstalasse o aparelho da UC 

6/914527-7 na sua residência, para que fosse realizada a apuração 

devida do consumo de energia. No mérito pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos insertos nas faturas questionadas (março a 

maio/2018) e a condenação da parte requerida ao pagamento de dano 

moral. Juntou documentos de ids. 13397563 a 13397652. No id. 13450946 

o pedido liminar foi deferido. Em seguida, aportou aos autos petição da 
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parte autora (Id. 13576143), requerendo o deferimento de tutela de 

urgência para que a requerida exclua ou se abstivesse de inserir o seu 

nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação a 

fatura de junho/2018, no valor de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e 

noventa e seis centavos), bem como que se abstivesse de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na sua residência em relação a referida 

fatura e que emitisse fatura referente a junho/2018 no valor de R$ 39,26 

(trinta e nove reais e vinte e seis centavos), valor que entende devido. No 

mérito requereu a declaração de inexistência do valor cobrado na fatura 

de junho/2018, no valor de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e 

seis centavos), na UC 6/914527-7. Na decisão de id. 13711832 foi 

acolhido o pedido de emenda da inicial e deferido o pedido liminar. A 

audiência de conciliação realizada no id. 14444928 restou infrutífera. A 

requerida apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 

14853846 a 14853869, afirmando que a fatura do mês de março/2018 se 

refere ao acúmulo do consumo do mês de março/2018 e as demais 

faturas questionadas são regulares. Destaca que o aparelho medidor de 

consumo da autora foi instalado no seu imóvel no mês de fevereiro/2018, 

de modo que a alegação da autora de que inexistia medidor na sua 

unidade consumidora é inverídica. Afirma, ainda, não foi possível aos 

funcionários da empresa procederem à leitura correta do equipamento nos 

meses de novembro/2017, dezembro/2017, janeiro/2018 e fevereiro/2018 

porque o aparelho apresentava um impedimento de leitura, consistente na 

caixa queimada, de maneira que a cobrança dos meses em questão se 

deu pela média de consumo dos meses anteriores ou pelo mínimo da 

categoria, conduta esta que conta previsão na Resolução n. 414/2010 da 

ANEEL. Já a fatura do mês de março/2018 se referiu a um acerto de leitura 

a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores. 

Quanto as demais faturas questionadas, referentes aos meses de 

abril/2018, maio/2018 e junho/2018, destaca que houve a confirmação in 

loco das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária 

procedido a uma vistoria completa da medição em campo, portanto 

nenhuma irregularidade há com relação a tais faturas. Ainda, ressalta a 

inexistência de dano moral em virtude da ausência de ato ilícito praticado 

pela requerida. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial. A 

autora apresentou impugnação à contestação no id. 17079557. Na 

decisão saneadora de id. 18132443 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada de ofício a realização de perícia 

técnica. O Laudo Pericial foi juntado aos autos no id. 24667896, 

sobrevindo manifestação das partes nos ids. 24809662 e 25501079. Após 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou 

discordância com relação às faturas com vencimentos em março, abril, 

maio e junho, todos do ano de 2018, nos valores de 128,38, R$ 213,55, R$ 

290,42 e R$ 230,96, respectivamente. Aduz que as referidas faturas 

apresentam valores acima da sua média de consumo e isso decorreria do 

fato de o relógio medidor não ter sido instalado na sua residência, mas na 

residência vizinha. A requerida por sua vez afirma e sustenta que os 

valores cobrados nas faturas demonstram o efetivo consumo de energia 

elétrica realizado pela requerente. No entanto, não tendo a requerente, 

segundo afirma, utilizado o consumo de energia elétrica registrado nas 

faturas questionadas, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na 

relação de consumo, é ônus da requerida a comprovação de que houve o 

consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “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.” A 

concessionária requerente tem plenas condições dessa prova, com seu 

banco de dados, arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar 

disso, limitou-se a apresentar alegações vazias de evidências, 

fundamentadas pelas telas retiradas do seu sistema. Ademais, realizada a 

prova pericial para dirimir a média de consumo de energia na residência da 

autora restou constatado que houve irregularidade na mensuração do 

consumo de energia elétrica da requerente relativo as faturas 

questionadas, bem como restou comprovado que o medidor realmente foi 

instalado na residência vizinha da autora. Nesse contexto, remeto-me a 

prova pericial que assim descreveu o a médica de consumo da autora: 1. 

Queira o Sr. Perito informar a possibilidade da Requerida ter instalado o 

aparelho da Unidade Consumidora nº UC 6/914527 -7 na casa ao lado do 

Vizinho da Requerente, conforme fotografia abaixo colacionada? 

Resposta: Sim. No dia da visita técnica foi registrada a unidade 

consumidora do vizinho, podemos ver na figura 10 que a escrita na caixa 

foi apagada. (...) Na ID 13397641 – pg. 5, foi apresentada uma foto da 

unidade consumidora do vizinho na época dos fatos, podemos perceber 

que possuía a escrita: 914527 – CDC, que confere certinho com o nº da 

unidade consumidora da requerente. (...) Diante do comparativo das 

figuras 10 e 11, podemos concluir que a unidade consumidora da 

requerente foi instalada equivocadamente no padrão do vizinho. (...) 5. 

Queira o Sr. Perito informar se o Kwh apurado no item 4 corresponde as 

faturas de energia elétrica discutidas março/2018, abril/2018, maio/2018 e 

junho/2018. Resposta: Não. O desenvolvimento e resposta para este item 

já foi apresentado no quesito 6 do requerido. Foi concluído que o consumo 

médio mensal estimado da unidade consumidora é de 91,18 kWh /mês, 

compatível com os anos de 2013 (106 kWh), 2014 (81 kWh), 2015 (87 

kWh), 2016 (91 kWh) e 2017 (95 kWh). O consumo para o ano de 2018 

não foi compatível para os meses de fevereiro ( -67,10%), março (104%), 

abril (193,93%), maio (258,64%) e junho (180,77%). Portanto, a carga 

instalada não é compatível com a cobrança dos meses de fevereiro a 

junho de 2018. (...) Verifica -se que o consumo médio registrado, para o 

ano de 2013, est á muito próximo do consumo simulado na tabela 3 

(100,84 kWh), diferença de apenas 5,16 kWh . Nos anos de 2014 até 

2017, os consumos médios são equivalentes à média simulada. No ano de 

2018 a média ficou distante do consumo estimado. Portanto, analisando 

todas as evidências do processo e a an álise matemática do histórico de 

consumo, podemos concluir que o consumo dos meses em discussão é 

referente ao que foi consumido pelo seu vizinho. Assim, não se pode 

impor a requerente o pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas 

de março, abril, maio e junho, todos do ano de 2018, nos valores de 

128,38, R$ 213,55, R$ 290,42 e R$ 230,96, respectivamente, pois não 

condizentes com a média de consumo da requerente e referente a 

consumo da unidade consumidora vizinha, devendo tais débitos serem 

declarados inexistentes. Por fim, ressalto que apesar dos valores acima 

serem declarados indevidos, a própria autora em sua inicial reconhece ter 

utilizado os serviços da requerida, razão pela qual poderá a requerida 

realizar emissão das faturas questionadas utilizando à média de consumo 

apurada no Laudo Pericial que é de 91,18 kWh, média esta que preserva o 

patamar de consumo, devendo o valor apurado com as novas faturas ser 

compensado com os valores já depositados nos autos. Do Dano Moral A 

responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar o dano, 

patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de consumo, seus 

elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de causalidade e 

do dano/prejuízo O doutrinador Aguiar Dias ensina[1]: “Não pode haver 

responsabilidade sem a existência de um dano, e é verdadeiro truísmo 

sustentar esse princípio, porque, resultando a responsabilidade civil em 

obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-se onde não há 

que reparar”. Nas lições dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona[2]: 

“O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é 

pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, 

podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente”. Pois bem, analisando os autos, observo 

que não estão presentes os requisitos indispensáveis para se obter a 

indenização por dano moral, em face de que inexistiu uma conduta por 

parte da ré que tivesse causado qualquer dano/prejuízo a autora. Isso 

porque, as provas encartadas aos autos registram que inocorreu qualquer 

negativação em nome da autora e/ou a suspensão de energia em sua em 

virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, o que afasta o dano. 

Ademais, o mero dissabor e aborrecimento não podem ser alçados ao 

patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o dever de indenizar. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – CONTROVÉRSIA 

RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL – 

SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. A simples cobrança indevida de consumo pretérito, em caso 

de constatação de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não 

causa o abalo moral. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, 

serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (TJMT - Ap 

114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE 
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DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE 

CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE 

FATURA EXTRA DE CONSUMO (DIFERENÇA) – PROCEDIMENTO 

INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA 

TÉCNICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DO DÉBITO – 

AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Não há falar-se em legitimidade da cobrança de diferenças de 

consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, 

se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo 

apenas com registros fotográficos do local da Unidade Consumidora, sem 

realizar a perícia técnica conforme determina o art. 129 da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, de ofício ou a requerimento do consumidor. Simples 

cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui 

razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, 

mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia 

pela concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA 

CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE 

CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 

nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) A simples cobrança direcionada 

a autora é fator isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de 

personalidade desta, razão pela qual tenho que não se encontra 

presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar. Do 

dispositivo Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade das faturas de 

março, abril, maio e junho, todos do ano de 2018, nos valores de 128,38, 

R$ 213,55, R$ 290,42 e R$ 230,96, respectivamente, facultando a 

requerida a realizar a emissão de novas faturas de consumo levando em 

consideração a média de consumo apurado na perícia técnica realizada 

nos autos que é de 91,18 kWh, que deverá ser compensado com os 

valores já depositados em juízo. Em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

convalido a liminar deferida nos autos. Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, determinando, 

desde já, a compensação de valores (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), 

salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua 

exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em 

favor da parte requerida e oportunamente ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 1995, vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, 

Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, 

fls. 56.
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1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004072-97.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

NITO JORGE GOMES REQUERIDO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME, MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA, AUGUSTO CESAR 

MIRANDA ALMEIDA Vistos. Nito Jorge promove a presente ação de 

compensação por danos morais e materiais em desfavor de Construtora e 

Incorporadora João De Barro Ltda., alegando que firmou Contrato 

Particular de Promessa de Compra e Venda com a requerida visando 

adquirir uma unidade habitacional localizada no lote 02, quadra 08, Rua 06, 

situada no Loteamento denominado Residencial Vida Nova, neste 

Município. Afirma que realizou o pagamento do sinal no valor de R$ 

3.243,40 (três mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), 

sendo o prazo de entrega do imóvel no mês de abril de 2015, porém este 

foi entregue apenas em 01/11/2017. Aduz que em virtude do atraso na 

entrega da obra realizou o pagamento do financiamento habitacional 

juntamente com aluguel de outro imóvel, fato este que lhe causou inúmeros 

transtornos financeiros. Assim, após expor o seu fundamento jurídico, 

requer que seja declarada nula a cláusula de atraso do item 12 do contrato 

firmado com agente financeiro, a condenação da requerida ao pagamento 

de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), danos materiais no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 

reais) relativo ao aluguel pago por outro imóvel e R$ 50,00 (cinquenta 

reais) referente a limpeza do terreno, bem como a aplicação de multa de 

2% (dois por cento) regulada no CDC sobre o valor do contrato. Com a 

inicial vieram documentos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou inexitosa (Id. 14369778). A requerida apresentou contestação 

acompanhada de documentos no Id. 14674827, alegando preliminarmente 

a incompetência deste juízo em razão da existência de litisconsórcio 

passivo necessário entre a requerida e Caixa Econômica Federal. No 

mérito, alega que o atraso na entrega da obra se deu por caso fortuito ou 

força maior, pois houve desmoronamento da estação de tratamento do 

Bairro Milton Figueiredo ocasionando a interrupção da obra por um longo 

período, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo evento. Aduz 

que o contrato firmado com a autora estipulou a entrega do imóvel no 

prazo de 18 (dezoito) meses a partir da assinatura do contrato com 

instituição financeira, podendo ser prorrogado por mais 06 (seis) meses 

em casos de força maior. Ainda, alega que o contrato de financiamento 

prevê que o prazo para o término da obra é de 18 (dezoito) meses, 

podendo ser prorrogado por 09 (nove) meses em caso fortuito ou força 

maior. Dessa forma, não ter dado causa ao atraso da entrega do imóvel. 

Ainda, afirma a inexistência de dano moral e material. Ao final, requereu a 

improcedência dos pedidos iniciais. Devidamente intimada a parte autora 

apresentou impugnação a contestação no id. 14859971. Em seguida as 

partes foram intimadas para manifestarem acerca das provas que ainda 

pretendiam produzir, sendo que a autora pugnou pelo seu depoimento 
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pessoal no id. 17500184, ao passo que a requerida nada manifestou. Na 

decisão de id. 18148283 o processo foi suspenso em virtude do Tema 

971/STJ. Decorrido o prazo de suspensão os autos vieram conclusos. 

Relatado. Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da competência da Justiça Estadual A requerida alega a 

incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista litisconsórcio 

necessário envolvendo a Caixa Econômica Federal, ente com 

responsabilidade contratual pela fiscalização da obra e por consequência 

na prorrogação do prazo de entrega. Assim, afirma a necessidade do 

agente financeiro compor a lide com consequente remessa dos autos a 

Justiça Federal. Da análise dos pedidos formulados na petição inicial 

observo que a autora pugna pela condenação da requerida ao pagamento 

de dano moral, material e aplicação de multa em face da requerida e a 

nulidade do item 12 do contrato firmado com o agente financeiro, porém 

nenhum pedido condenatório é voltado a instituição financeira e tão pouco 

há discussão nestes autos acerca de Programa Governamental. Versa a 

presente ação só e somente sobre descumprimento de contrato pactuado 

entre a autora e a empresa requerida, sem que se ventile um único ilícito 

civil atribuível à Caixa Econômica Federal, razão pela qual a inclusão da 

instituição financeira no polo passivo da demanda é desnecessária. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – 

ATRASO NA ENTREGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA 

–ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES – EXAURIMENTO DE 

TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS 

MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - DANOS 

MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão da 

Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, 

pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo 

financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a 

obrigação de cumprir os prazos pactuados. (...).” (TJMT - Ap 92747/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não há 

que se falar na incompetência deste juízo para julgar a presente demanda, 

razão pela qual afasto a presente preliminar. Do Mérito Da Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Pretende a autora com a presente ação 

a condenação da requerida em danos morais e materiais por não ter 

promovido a entrega da unidade residencial localizada no lote 02, quadra 

08, Rua 06, situada no Loteamento denominado Residencial Vida Nova, 

neste Município. Contudo, alega a requerida que não cometeu qualquer ato 

ilícito capaz de gerar o dever de indenizar a parte autora. Inicialmente 

ressalto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso sub 

judice, visto que a relação estabelecida entre as partes é eminentemente 

uma relação de consumo, a teor do art. 3º, §1º, do CDC. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 

83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de 

compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades 

imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a 

jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula 

nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 

120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma,J. 

06/05/2014, DJe 13/05/2014). Portanto, reconheço que as normas do 

Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao presente caso. 

Do atraso na entrega do bem e nulidade do item 12 do contrato de 

financiamento O contrato firmado entre as partes informa a previsão de 

conclusão da obra em 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura 

do contrato com a Caixa Econômica Federal, a qual poderia ser prorrogada 

por até 06 (seis) meses, bem como a prorrogação por tempo 

indeterminado na existência de caso fortuito ou força maior, conforme 

prevê a cláusula nº 8 da avença (Id. 14674859): “DA ENTREGA E IMISSÃO 

DE POSSE Cláusula Oitava. A PROMITENTE VENDEDORA se obriga a 

concluir o imóvel 18 (dezoito) meses a partir data de assinatura do 

contrato com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com uma tolerância de até 

06 (seis) meses, ressalvando-se em relação ao prazo a ocorrência de 

chuvas prolongadas, escassez de materiais na praça, mão-de-obra 

especializada e greves, sem qualquer tipo de ressarcimento da 

PROMITENTE VENDEDORA ao(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES). 

Parágrafo Primeiro – Na superveniência de caso fortuito ou força maior, a 

prorrogação prevista no caput será por tempo indeterminado nos termos 

do Código Civil.” No caso concreto, e sem imiscuir na legalidade ou 

abusividade dos prazos descritos no caput da cláusula oitava, verifico 

que a requerida extrapolou todos os prazos contratuais. Isso porque, o 

contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal foi 

assinado em 03/04/2014 (Id. 14674881), de modo que o prazo para 

entrega do imóvel findaria em 04/10/2015, quando muito em 04/04/2016, à 

vista do prazo de tolerância de até seis meses. No entanto, o imóvel foi 

entregue apenas em 01/11/2017, conforme informação do requerente que 

não foi objeto de impugnação da requerida, portanto, extemporaneamente. 

Como justificativa para descumprimento do prazo contratual, a requerida 

alega em sua defesa a ocorrência de caso fortuito e força maior em 

virtude do desmoronamento da estação de tratamento de esgoto, o que 

teria comprometido o andamento das obras e obstado a entrega do imóvel 

na data aprazada. Afirma, outrossim, que a paralisação de repasse 

financeiro por parte do governo federal também afetou a entrega do 

imóvel. A meu ver, as justificativas trazidas pela requerida não a exime da 

responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel. Isso porque, a 

comunicação do Departamento de Agua e Esgoto – DAE juntada no Id. 

14675156 por si só não evidencia a necessidade de atraso das obras em 

razão de caso fortuito ou força maior, mesmo porque esse 

desmoronamento da ETE ocorreu no início do ano de 2015, de sorte que a 

requerida teve tempo mais que razoável para contornar a suposta 

situação de dificuldade com fornecimento de água a possibilitar o 

cumprimento do prazo contratual. Outrossim, ao que consta da peça de 

defesa a situação da ETE ainda não teria sido resolvida na ocasião, porém 

mesmo assim o imóvel foi entregue, a concluir que o desmoronamento não 

foi causa justificadora do atraso na entrega do imóvel. Igualmente, não há 

nenhuma prova nos autos que indique que houve paralisação de repasse 

financeiro por parte do governo federal. Muito menos que isto tenha 

afetado a entrega do imóvel litigioso. De qualquer forma, o art. 393, do 

Código Civil reza que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes 

de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado”. Nesse ponto, o renomado civilista Silvio Rodrigues, ao 

explanar sobre o tema, ensina que “o caso fortuito constitui um 

impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, 

enquanto a força maior advém de um acontecimento externo[1]”. Por esse 

enfoque, tenho que não restou comprovado a ocorrência de fato fortuito 

ou força maior que justificasse a prorrogação na entrega do 

empreendimento. Ademais, os problemas relativos ao saneamento básico 

junto a Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande - DAE, não 

podem ser considerados como caso fortuito ou força maior, diante do 

risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob 

esta alegação se eximir da responsabilidade na demora na entrega de 

imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis e devem ser 

considerados fortuito interno da atividade lucrativa da ré, fornecedora 

que, frente ao consumidor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, possui responsabilidade objetiva. Efetivamente, a 

esse respeito, trago à baila o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  R E S C I S Ã O  C O N T R A T U A L . 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ATRASO ENTREGA DA OBRA. 

CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. CASO 

FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PENAL 

COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO 10% SOBRE O VALOR PAGO. ARTIGOS 

412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma 

vez firmada a culpa da construtora que não conseguiu comprovar a 

incidência de caso fortuito ou força maior, imperiosa a devolução integral 

do valor pago, sem qualquer retenção, em que pese o contrato possa ter 

preconizado esse percentual em 25% (vinte e cinco por cento). 2. Já 

assentada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que a alegação 

de falta de mão de obra e insumos utilizados na construção civil, bem 

como entraves supostamente impostos por órgãos públicos para a 

conclusão do empreendimento, não autorizam ou justificam o atraso na 

entrega da obra, já que inerentes ao ramo de atividade da empresa, que 

não pode transferir esse ônus para o consumidor. Precedentes desta 

Corte de Justiça. (...).” (TJDF, Acórdão n.934231, 20140310270133APC, 

Relator: SILVA LEMOS, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 

216/224) Portanto, considerando que a requerida não comprovou a 
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ocorrência de caso fortuito ou de força maior, tenho que restou provado o 

atraso na entrega da unidade habitacional, visto que ela deveria ter 

ocorrido, em último caso, em 04/04/2016, ou seja, 18 (dezoito) meses após 

a assinatura do contrato de financiamento habitacional, mais o acréscimo 

de 06 meses, conforme pactuado entre as partes, o que incorreu na 

espécie, pois o imóvel somente foi entregue em 01/11/2017. Ainda, 

ressalto que resta prejudicada a analise do pedido de declaração de 

nulidade do item 12 do contrato de financiamento, tendo vista que a Caixa 

Econômica Federal não figura polo passivo da demanda. Do dano moral 

Dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado a requerida, que agiu de modo contrário ao 

previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos 

doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o 

entendimento de que o negócio frustrado não configura danos morais, 

mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a 

temática versa sobre questão de grande relevância social, que mexe com 

os sonhos e expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa 

própria, enfim, o primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E 

isso é planejado por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar 

seus filhos, receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a 

tão almejada estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, 

consubstanciada pela ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e 

modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo 

real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta da 

requerida, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o 

reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. 

Igual entendimento encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis: “Tem o 

promissário-comprador direito à rescisão contratual por descumprimento 

das obrigações do promitente- vendedor, devendo ocorrer a devolução 

integral das parcelas pagas, de forma simples, se não restou delineada a 

existência de má-fé, bem como indenização pelos danos morais sofridos 

havendo a ‘quebra dos deveres anexos do contrato’, a violação ao 

princípio da confiança” (TJMG - Número do processo: 

1.0024.08.192116-5/001(1), Relator: Luciano Pinto, Data do Julgamento: 

17/12/2009, Data da Publicação: 22/01/2010). Desse modo, a requerida 

deve ser compelida ao pagamento da indenização pelos danos morais. 

Quanto ao estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria 

atribuída à prudente discricionariedade do Juiz, porque a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão[2]”. Na presente, atento às circunstâncias do caso concreto, eis que 

reconhecida a responsabilidade solidária da requerida, as condições 

econômico-financeiras das partes e o grau de sofrimento experimentado 

pela parte autora, considero que a quantia equivalente a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em suma, 

tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização 

por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante[3]”. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Sodalício 

Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral 

(...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil” (TJMT - 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario). Do dano material – 

aluguel e limpeza do terreno do imóvel Sendo o dano material uma lesão 

concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, a perda 

de bens materiais deve ser indenizada, de modo que cada desfalque no 

patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado civilmente e de 

forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em 

conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse 

ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição in natura 

(retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da 

requerente abrangem, além do que ela efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria AGUIAR DIAS: “A 

ideia do interesse (id quod interest) atende, no sistema de indenização, à 

noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se estabelece 

mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe após o dano 

e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o 

dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.” 

(Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume II, p. 798). 

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos 

efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes 

não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de 

prova de sua existência, a ser produzida no processo. No presente caso 

pretende a parte autora o recebimento do valor dos alugueis que já 

despendeu desde a data prevista para a entrega do imóvel até a sua 

efetiva entrega, informando que pagava mensalmente a quantia de R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de aluguel e que realizou o 

pagamento do valor de R$ 50.00 (cinquenta reais) relativo a serviço de 

limpeza do terreno do imóvel. Pois bem, o prazo final para entrega do 

imóvel, conforme acima descrito era 04/04/2016, prazo este que não foi 

cumprido, restando inequívoca a mora da requerida na entrega da unidade 

habitacional descrita nos autos. Dessa forma a empresa requerida 

responde pelas despesas suportadas pela parte autora a título de 

aluguéis, visto que o imóvel descrito nos autos seria utilizado para moradia 

do autor e em razão do atraso na entrega da unidade habitacional houve a 

locação de outro imóvel por parte do autor, conforme se observa dos 

recibos no id. 13293778. Por esse enfoque, comprovando a parte autora 

que a conduta da requerida redundou em prejuízos materiais, possui ela o 

direito de ser ressarcida pelos danos que experimentou. Ademais, 

entendo que as despesas com aluguel são suficientes a demonstrar o 

dever de indenizar, tendo como termo inicial em 04/04/2016, pois essa era 

data limite para a entrega do bem até o dia 01/11/2017, quando 

efetivamente ocorreu a entrega do bem aos autores no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais) relativo a 15 (quinze) meses de aluguel, 

conforme postulado na inicial. No que diz respeito ao pedido de 

ressarcimento do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) relativo ao 

pagamento de serviços de limpeza do terreno do imóvel, este deve ser 

indeferido. Isso porque, não costa qualquer obrigação da requerida em 

realizar a entrega do terreno do imóvel limpo, razão pela qual ela não está 

obrigada a ressarcir eventuais gastos que o autor teve para a 

manutenção e limpeza de seu imóvel. Da multa de 2% A parte autora 

requereu a aplicação de multa prevista no Código de Defesa do 

Consumidor no percentual de 2% sobre o valor total do contrato. Pois bem. 

Apesar do Código de Defesa do Consumidor prevê em seu art. 52, § 1º a 

limitação da multa no percentual de 2% no caso do consumidor se 

encontrar inadimplente, este não se aplica em desfavor da requerida. Isso 

porque, em que pese a legislação aplicável ao caso permitir que o julgador 

possa modificar a incidência de cláusula penal suportada exclusivamente 

pelo consumidor, de modo a estabelecer a proporcionalidade das 

prestações recíprocas em relação ao fornecedor (art. 6º, inciso V, do 

CDC), verifico que a autora não requereu a inversão da cláusula penal 

moratória em seu favor, apenas limitou a requerer a aplicação de multa de 

2% sobre o valor total do contrato. Dessa forma, eventual aplicação de 

multa conforme requerido pela parte autora constituiria alteração do 

contrato livremente pactuado, motivo pelo qual deixo de aplicar multa à 

parte requerida em decorrência de descumprimento contratual. Do 

dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pela autora em desfavor da requerida, para: a) condenar a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso, quer seja, data em que o imóvel deveria ser entregue 

(Súmula 54, STJ) em 01/11/2017 e, b) condenar a requerida a ressarcir o 

autor os valores por eles pagos a título de aluguel a partir de 04/04/2016 

até a entrega das chaves ao autor ocorrida em 01/11/2017 no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais) relativo a 15 (quinze) meses de aluguel, 

devendo ser acrescido de juros de mora no importe de 1% ao mês, a 

contar da citação (08/07/2018 – id. 14227630) e a correção monetária pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, a partir de cada 

pagamento realizado. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas 
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processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o 

grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e 

o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020568-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020568-55.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

GETULIO DE CAMPOS BORGES FILHO REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL BANDEIRANTES Vistos, Getúlio de Campos Borges Filho 

promoveu a presente ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar em 

face em desfavor de Condomínio Residencial Bandeirantes Quadra 05, 

todos devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é 

proprietário de um imóvel situado no condomínio requerido, o qual, após a 

nova síndica assumir o cargo, passou a cobrar taxa extra de condomínio 

juntamente com a taxa mensal condominial em desrespeito ao que tem sido 

deliberado em reunião do condomínio. Afirma que a nova síndica do 

condomínio requerido “convoca reuniões sem ao menos determinar a 

pauta, não realiza ata do que foi decidido, realiza obras sem serem 

emergenciais e sem prévia comunicação e autorização dos condôminos; 

não apresenta orçamentos e nem nota fiscal dos serviços supostamente 

executados, simplesmente recibos sem valor probatório; não apresenta as 

prestações de contas e serviços são executados pela metade, porém já 

pagos pelos condôminos, como por exemplo a pintura externa do prédio 

até a presente data não foi concretizado, mas já foi paga pelos 

condômino”. (sic) Destaca que o marido da síndica recebe pagamentos e 

emite recibo, contrariando a deliberação da assembleia no sentido de que 

parentes não devem trabalhar na administração do condomínio. Assevera 

que novamente foi instituída outra taxa extra, desta vez para implantação 

de piso no pátio, sem prévia comunicação aos proprietários, além disso 

vem sendo cobrado juros abusivos de 0,5% ao dia para aqueles que se 

encontram inadimplentes, quando deveria ser cobrado apenas juros 1% 

ao mês e multa de 2%. Diante desses fatos, requereu liminar para que 

fosse afastada a cobrança das taxas extra e que fosse autorizado o seu 

depósito em juízo; que sobre a taxa condominial incidisse apenas os juros 

legais; que o requerido se abstivesse de suspender o fornecimento de 

água ao autor e que o requerido apresentasse as atas das assembleias 

em juízo com as autorizações legais da maioria dos condôminos e todas 

as notas fiscais dos serviços executados. No mérito pugnou pela 

confirmação da liminar. A inicial veio instruída com documentos. Na 

decisão de id. 4453129 a apreciação da liminar foi postergada para após a 

manifestação da parte contrária. Designada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera (id. 11819534). O requerido apresentou contestação no 

id. 12195663 arguindo preliminar de incompetência territorial absoluta. No 

mérito disse que pelo fato de o autor encontrar-se inadimplente com o 

pagamento das taxas condominiais não participou das reuniões, nas quais 

foram aprovados pelos condôminos adimplentes todas as obras e 

despesas realizadas no condomínio. Pontua que a taxa de juros cobrados 

foi convencionado em assembleia e, além disso, afirma que a prova 

documental que acompanha a peça de defesa comprova a inexistência de 

irregularidade, tanto na contratação, quanto na finalidade para qual foi 

empregado os valores decorrentes da taxa condominial. Sustentou a 

inaplicabilidade do CDC na espécie e requereu ao final a improcedência 

dos pedidos iniciais. Juntou documentos. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 12435499. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora informou 

não possuir interesse em outras provas e a parte requerida requereu a 

produção de prova oral (ids. 22015852 e 22044048). Na decisão de id. 

26143860 o juízo da comarca Cuiabá-MT, onde os autos foram inicialmente 

distribuídos, reconheceu a competência deste juízo para processamento e 

julgamento da causa. Os autos foram redistribuídos para este juízo em 

03.12.2019, vindo em seguida concluso para deliberação. É o relatório. 

Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da inaplicabilidade do CDC Na inicial a parte autora pugnou 

pela inversão do ônus da prova com alicerce no art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

pedido este que foi refutado pela parte requerida em contestação por 

entender que a relação jurídica em testilha não se tratar de relação de 

consumo. De fato, na relação entre condôminos e condomínio não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois as parte não se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Portanto, não 

possuindo a presente lide conotação consumerista, impossível se mostra 

a análise de pretensão que tenha por fundamento o CDC, como deu a 

entender os requeridos. A esse respeito já se pronunciou o Superior 

Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL 

FUNDADO NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO 

DE DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA. SÚMULA 

284/STF. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E CONDÔMINOS. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. (...) 3. Não se aplicam as normas do Código 

de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre 

condomínio e condôminos. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 

1122191 SP 2008/0253112-9 – 4 Turma - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 

DJe 01/07/2010). Assim, deixo de aplicar a inversão do ônus da prova 

postulada com alicerce na lei consumerista. Do mérito A controvérsia da 

presente demanda cinge-se em analisar se o condomínio requerido tem 

atuado em desconformidade com as deliberações realizadas nas reuniões 

condominiais e sem prévio assentimento e/ou conhecimento dos 

condomínios, em especial quanto à cobrança de taxa extra, bem como se 

o condomínio tem efetuado a cobrança de taxa de juros abusivos para 

aqueles que se encontram inadimplentes; se o condomínio possui o direito 

de suspender o fornecimento de água em caso de inadimplência e o dever 

do condomínio de apresentar as atas de assembleia com as autorizações 

dos condomínios e as notas fiscais dos serviços executados. Nesse 

caminho, o condomínio aportou aos autos a ata de assembleia ocorrida no 

dia 13.06.2014 por meio da qual foi aprovada, por maioria dos condôminos 

presentes, a cobrança de taxa extra junto com a taxa condominial (id. 

12200236). Ainda, em assembleia ocorrida no dia 27.02.2015, cuja ata foi 

acostada no id. 12456938, p. 13/14, consta a ressalva de que o autor, 

embora inadimplente desde junho/2014, foi o único a discordar com as 

deliberações realizadas na reunião, em especial quanto a cobrança da 

taxa extra e de sua utilização com problemas de infraestrutura do local. 

Consta ainda nos autos outras atas de assembleia que evidenciam que 

corriqueiramente o condomínio efetuava a prestação de contas dos 

serviços que eram realizados com prévia anuência dos condôminos em 

assembleia anterior, bem como que a atuação da síndica era pautada nas 

deliberações ocorridas nas assembleias, ou seja, com o prévio 

conhecimento e assentimento dos condôminos. As várias notas fiscais 

acostadas aos autos também fortificam que o condomínio atuava dentro 

daquilo que lhe foi autorizado pelos condôminos (ids. 12456938, 12566944 

e 12456953). Tem-se, pois, que o isolado inconformismo do autor não 

pode sobrepor a vontade dos demais condôminos que, adimplentes, 

optaram pela cobrança de taxa extra e da realização de obras no 

condomínio. A bem da verdade, na vida condominial as minorias devem 

submeter-se à vontade da maioria dos condôminos, inversão esta que o 

autor pretende alcançar com a presente demanda. Todavia, o fato da 

vontade do autor não espelhar a dos demais condôminos não lhe autoriza 

a vir em juízo impor suas irresignações, muito menos quando sequer se 

encontra adimplentes com suas obrigações condominiais. Assim, 

diferentemente do que foi apontado pela parte autora, tenho que o 

condomínio requerido demonstrou que tem atuado com o objetivo de trazer 

melhorias aos condôminos e a sindica tem atuado nos limites do disposto 

no art. 1.348/CC, e isso se observa das atas de assembleias carreada 

aos autos (ids. 12200236, 12456938, 12456944 e 12456953), cujos 

documentos juntamente com os demais apresentados em contestação se 

afiguram suficientes para atender uma das pretensões da parte autora. Já 

quanto à cobrança abusiva de taxa de juros para os inadimplentes, 

segundo a ata acostada no id. 12456953 restou estipulado no regimento 
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interno do condomínio a possibilidade de cobrança de multa de 0,066% ao 

dia (1,98% ao mês) e juros de mora de 0,5% ao dia. O assunto contém 

regramento no art. 1.336, § 1º, do CC, que assim dispõe: Art. 1.336. São 

deveres do condômino: (...) § 1º O condômino que não pagar a sua 

contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não 

sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento 

sobre o débito. É possível, portanto, que os encargos de inadimplência 

sejam fixados por meio de convenção, e só na hipótese de omissão é que 

devem respeitar os limites impostos pela legislação civil. Assim, os juros 

de mora podem ser fixados em patamar superior a 1% ao mês. A esse 

respeito trago pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. 

INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS ACIMA DE 1% AO MÊS. 

PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. 

PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento desta Corte, "Após o 

advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do 

condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso 

de inadimplemento das taxas condominiais" (REsp 1.002.525/DF, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 

de 22/09/2010). 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no 

REsp 1.445.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017) Contudo, partindo dos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a cobrança de juros de 

mora de 15% ao mês configura abusividade. Sobre o assunto: CIVIL. 

TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 

1916. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA DE 

TRANSIÇÃO. ARTIGO 2.028 DO ATUAL DIPLOMA. APLICAÇÃO. JUROS 

MORATÓRIOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR A 1% POR CENTO. 

PERMISSÃO. ARTIGO 1.336, § 1º, DO CCB. ABUSIVIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Conforme entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, "após o advento do Código Civil de 2002, é 

possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% 

(um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas 

condominiais", conforme permissivo da norma do § 1º do artigo 1.336 do 

referido diploma. Entretanto, tal consectário não pode ser abusivamente 

fixado no percentual de 0,333% ao dia, ou seja, 9,99% ao mês, tendo em 

vista que é vedada a estipulação de juros de mora em taxa superior ao 

dobro da taxa legal. (...) (TJMG - Apelação cível n. 

1.0024.12.126418-8/001, Relator: Des. Cabral da Silva, Data de publicação 

da súmula: 08/09/2017) Deste modo, os juros moratórios previstos no 

regimento interno devem ser limitados a 2% (dois por cento) ao mês, 

equivalente ao dobro da taxa legal. A multa no caso concreto, embora 

convencionada, não ultrapassou o patamar de 2%, encontrando-se, 

portanto, dentro dos parâmetros legais. Por fim, no tocante a suspensão 

do fornecimento de água na hipótese de inadimplência do condômino, 

embora aprovado esse regramento em ata de assembleia (id. 12456938 – 

p. 08), se trata de uma regra que afasta a máxima de que a vontade da 

maioria deve prevalecer em casos tais, consoante acima já destacado. 

Isso porque, o corte do fornecimento de água constitui ofensa aos direitos 

fundamentais do condômino, mesmo que inadimplente, dentre eles o da 

dignidade humana. Além disso, a conduta não pode ser dita por 

proporcional, pois o condomínio possui outros meios menos gravosos de 

cobrar as taxas condominiais inadimplidas. A esse respeito: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. O 

condomínio possui meios legais de realizar a cobrança das quotas 

condominiais inadimplidas, não podendo o condômino inadimplente ser 

penalizado com o corte do fornecimento de água. (...). APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083397752, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio 

Ângelo, Julgado em: 20-02-2020) Assim, a despeito da aprovação em 

assembleia, não pode o autor sofrer com a suspensão do fornecimento de 

água em sua residência por dívida condominial. Posto isso, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para o 

fim de FIXAR os juros de mora sobre a taxa condominial no importe de 2% 

ao mês e AFASTAR a possibilidade de corte do fornecimento de água em 

razão da inadimplência de taxas condominiais. Em consequência, resolvo 

o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015 e, por conseguinte, tenho por 

prejudicado o pedido liminar por se confundir com o próprio mérito que foi 

analisado na presente ocasião. Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e 

honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos, ficando, 

contudo, suspensa a exigibilidade em face do autor por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002958-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1002958-89.2019.8.11.0002. AUTOR(A): EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c obrigação de não fazer com pedido de tutela de 

urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, 

sustentando, em síntese, que na data de 12/02/2019 recebeu uma carta 

ao cliente, notificando acerca de uma inspeção realizada em 21/02/2018, 

em sua unidade consumidora n. 6/379770-1, a qual constatou um desvio 

de energia no ramal de ligação, com 11 (onze) meses a recuperar, sendo 

então emitida a fatura referente ao mês de novembro/2018 no valor de R$ 

21.564,94 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa 

e quatro centavos). Afirma que jamais violou/adulterou o aparelho medidor, 

sendo que somente foi notificada após um ano da ocorrência da inspeção 

realizada em sua unidade consumidora, de maneira arbitrária, uma vez que 

não foi acompanhada pela autora. Dessa forma, após expor sua 

fundamentação jurídica, requereu liminarmente que a suspensão da 

referida cobrança, que a requerida se abstenha de proceder com a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora (UC 6/379770-1), bem como se abstenha de inscrever o 

nome da requerente nos Órgãos de Proteção Crédito, sob pena de multa. 

No mérito, requer a declaração de inexistência do débito questionado e 

alternativamente que seja considerada a diferença entre a média dos 12 

(dozes) meses anteriores ao início da irregularidade e os valores 

efetivamente pagos nos meses de irregularidades para elaboração do 

débito. No Id. 19091752 o pedido liminar foi deferido. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo no Id. 20310153. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação acompanhada de documentos 

nos Ids. 208963437 a 20863692, afirmando que a cobrança decorre de 

uma inspeção rotineira realizada na unidade consumidora de titularidade 

da autora, registrada sob o n. 6/379770-1, no dia 21/02/2018, ocasião em 

que constatou um “desvio de energia no ramal de ligação”, motivo porque 

expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção. Aduz que a 

cobrança nada mais é do que a recuperação de receita do período em que 

a energia consumida no imóvel da autora não era corretamente medida. 

Ainda, afirma após a vistoria o consumo da autora aumentou e que o 

Termo de Ocorrência fora entregue a parte autora oportunizando o 

contraditório e ampla defesa. Alega a inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor no presente caso e ao final, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais. A autora apresentou impugnação à contestação no 

Id. 22072135. Nos Id. 22718779 e 22846848 as partes manifestaram 

acerca das proas que ainda pretendiam produzir. Em seguida a requerida 

juntou aos autos documentos de ids. 22846850, 22846851, 22846854, 

22846858, 22846859, 22846863, sendo então determinada a intimação da 

parte autora para manifestar acerca dos documentos, porém esta 

permaneceu inerte. Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. O ponto fundamental da 

presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo 
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débito no valor de R$ 21.564,94 (vinte e um mil quinhentos e sessenta e 

quatro reais e noventa e quatro centavos), cobrado na fatura com 

vencimento em 28/02/2019, a partir de inspeção técnica realizada pela 

requerida no medidor de consumo da residência da autora. Pois bem, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado no dia 21/02/2018, no qual consta que o referido 

equipamento encontrava-se “ligado no sistema e em campo ligado direto 

na baixa tensão sem medidor” (Id. 22846863). Ou seja, o medidor de 

consumo da respectiva unidade encontrava-se com irregularidade que 

estava interferindo no correto registro do efetivo consumo na unidade 

consumidora vistoriada, conforme retratado pelas fotografias anexadas 

no Id. 22846859. Com efeito, denota-se a durante a inspeção foi 

acompanhada pelo Sr. Willian, gerente do estabelecimento comercial, 

sendo este orientado a respeito da irregularidade, porém este se recusou 

a assinar o TOI (id. 22846863), cujo fato a autora não impugnou de forma 

específica, apesar de ter sido devidamente intimada para manifestar 

acerca de tal documento no id. 23338122. Portanto, a vistoria levada a 

efeito pela requerida não foi realizada de forma unilateral, uma vez que 

oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. Deste modo, 

diante da constatação de irregularidade no equipamento instalado no 

imóvel da autora, resta claro que houve alteração na mensuração do 

consumo na unidade consumidora nº 6/379770-1. O fato de não haver 

prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha é 

irrelevante. Tal circunstância não a exime do pagamento do consumo a 

menor durante o período da irregularidade, porque, tendo sido consumida 

energia elétrica superior à medida na unidade consumidora, responde pelo 

pagamento da respectiva tarifa, forte no princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no artigo 884 do novo 

Código Civil. Nesse passo, leia-se a jurisprudência: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DEMONSTRADA 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUMENTO DE CONSUMO APÓS 

INSPEÇÃO. CONTRAPEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CÁLCULO 

PELA MÉDIA DOS SEIS MESES POSTERIORES AO FIM DA 

IRREGULARIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO CONCEDIDO DE OFÍCIO. 

A autora ingressou com a presente ação requerendo a desconstituição de 

dívida referente à recuperação de consumo, bem como que a ré se 

abstivesse de efetuar a suspensão no fornecimento de energia. A ré, por 

sua vez, formulou pedido contraposto, solicitando o pagamento integral do 

débito de R$11.011,30 pela autora. A parte ré pede provimento ao recurso 

para que seja reformada a sentença que julgou procedente o pedido 

autoral e improcedente o pedido contraposto. Sustenta a legalidade dos 

débitos em nome da autora e a presunção de legalidade dos atos 

praticados pela concessionária. A parte ré se desincumbiu de seu ônus 

probatório, tendo em vista que os documentos acostados (fls.47 e 53/57) 

demonstram a existência de irregularidade no medidor, o que é ainda 

corroborado pelo aumento de consumo na referida unidade após a 

inspeção ocorrida em 26/02/2015 (fls. 40 e 41). Verifica-se ainda que o 

TOI (fls.44 e 45), onde há constatação da irregularidade, encontra-se 

devidamente assinado. Assim, é inviável o acolhimento da pretensão 

autoral de que seja integralmente desconstituído o débito referente à 

recuperação de consumo. Contudo, este deve ser recalculado pela média 

de consumo dos seis meses posteriores ao fim da irregularidade. Isso 

porque o critério utilizado pela ré (fls.49/52) imputa à autora o consumo 

médio mensal de 578 KWh, o que não condiz com o real consumo 

verificado nos meses posteriores a troca do medidor (fl.40). Cabível, 

ainda, de ofício, a concessão de parcelamento do débito em 36 parcelas 

mensais, com primeiro vencimento no mês subseqüente ao do trânsito em 

julgado. Mantida a liminar deferida à folha 12, haja vista ser indevido o 

corte no fornecimento dos serviços em virtude de débito pretérito. Sendo 

assim, a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento do 

débito referente à recuperação de consumo, que, no entanto, deverá ser 

recalculado pela média dos seis meses posteriores ao fim da 

irregularidade e parcelado em 36 vezes. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCELAMENTO CONCEDIDO DE 

OFÍCIO.” (Recurso Cível Nº 71005971734, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016). 

Outrossim, depreende-se pelo histórico de consumo (Id. 20863439) que 

nos meses anteriores à constatação da irregularidade apresentou 

consumo exato de 100 kWh e após a inspeção chegou a registrar o 

consumo de até 6.340 kWh, portanto não me parece crível aceitar que 

durante longos meses a autora que é um estabelecimento comercial de 

eletrodomésticos e móveis tenha consumido somente exatos 100khw,. 

Dessa forma, apurada a lisura da fatura emitida pela requerida no Id. 

19079478, mostra-se afastado o pleito para declara-la inexistente, bem 

como eventual revisão do seu valor. Afinal, se a possibilidade de corte do 

fornecimento de energia elétrica, diante da inadimplência, outrora fomentou 

muita discussão, hoje é ponto superado pela jurisprudência. Sendo assim, 

a fatura emitida pela requerida é exigível, já que se refere ao efetivo 

consumo da autora. Portanto, deve ser a presente julgada improcedente, 

tendo em vista a inexistência de qualquer aspecto de ilegalidade no ato 

emanado da concessionária, especialmente no que se refere à cobrança 

do valor consumido e não pago pelo usuário. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De conseguinte, revogo a liminar concedida na decisão de 

Id. 19091752. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil e reais), atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001488-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. A parte autora no id. 20340481 apresentou 

impugnação a contestação, no entanto, sequer houve citação da 

requerida conforme retorno do AR (id. 13896131). Sendo assim, venha a 

parte autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para apresentar 

novo endereço ou manifestar o que entender de direito, sob as 

penalidades legais. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006205-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/O 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nice Aline Figueiredo Ribeiro de Assis (REU)

Espólio de João Eloy de Assis (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Determinada a emenda da inicial no id. 

15705228, a parte autora manifestou nos ids. 18459648, 18459652 e 

18459656, contudo, observo que a emenda não é satisfatória uma vez 

que descurou de acostar aos autos a matrícula atualizada. Sendo assim, 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para anexar a 

matrícula atualizada do imóvel sub judice, sob as penalidades legais. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008972-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CANDIDO DO NASCIMENTO FALCA (AUTOR(A))

ROSINEIA CIPRIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

I. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de obrigação de 

fazer c/c reparação de danos materiais e morais com pedido de liminar 

tutela antecipada de urgência proposta por Ian dos Santos Falca neste ato 

representado pelos seus genitores Jorge Candio do Nascimento Falca e 

Rosineia Cripriano dos Santos em desfavor de Bradesco Saúde S.A, 

alegando em síntese que possui diagnóstico de transtorno do espectro 

autista (TEA), sendo a patologia permanente, bem como vem recebendo 

tratamento através de uma equipe multidisciplinar, sendo custeados em 

parte pelo plano de saúde requerido, vez que não fora localizado 

profissional conveniado ao requerido. Sustenta que, conforme se verifica 

do laudo médico o autor necessita de equoterapia, musicoterapia, 

fonoaudióloga pelo método bobath, terapia ocupacional com integração 

sensorial e psicologia infantil pelo método aba. Contudo o plano de saúde 

requerido vem se negando a custear os tratamento prescritos pelos 

médicos e para justificar o não atendimento, vem requerendo documentos 

já apresentados, dificultando o reembolso e custeio das despesas de 

forma integral, agindo de forma abusiva. Assim requer a concessão da 

tutela de urgência consistente no fornecimento de assistência saúde, a fim 

de que o requerido proceda com o custeio e reembolso do tratamento 

prescrito pelos médicos especialista qual seja os tratamento 

neuroevolutivos com equoterapia, musicoterapia, fonoaudióloga pelo 

método bobath, terapia ocupacional com integração sensorial e psicologia 

infantil pelo método aba e todos os outros que se fizerem necessários 

mediante prescrição médica, sob pena de multa. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE 

INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM 

CÂNCER - NEGATIVA DO EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO 

ROL DOS OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO 

CDC - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO 

DO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Os contratos de plano de 

saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 

35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). 

No presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica 

apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de 

urgência deve ser deferido, pelos fundamentos que passo a expor. Na 

hipótese, verifica-se que a relevância da fundamentação encontra-se 

consubstanciada na cópia do documento pessoal da parte autora (Id. 

30494567), bem como pela carteirinha de adesão ao plano de saúde (Id. 

30494574), e os requerimentos administrativos online realizado pela parte 

autora (Ids. 30495192, 30495193, 30495194 e 30495195), que 

demonstram a existência de vínculo e relação jurídica de consumo entre 

as partes. Ademais, também conduzem à formação de um juízo de 

probabilidade do direito ora invocado, a guia de solicitação de internação 

colacionada no Id. 30494587, indicando a necessidade de realização de 

tratamento de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, 

especialmente o laudo médico cuja conclusão de que o autor possui 

atraso na comunicação efetiva, dificuldade de sustentar o contato visual e 

manter interação social devido o transtorno do espectro autista (Id. 

30494581), bem como a necessidade de tratamento do autor, ambos 

subscritos pela Dra. Viviane Cabral Quixabeira (CRM/MT 6491). Assim 

considera-se a realização da cirurgia pleiteada pela parte autora, 

conforme devidamente constatado por laudo médico, certo que a 

requerida não pode negar/interromper o fornecimento de assistência à 

saúde do autor. A par do exposto, diante da urgência apontada, tenho 

como indevida a suspensão ou não custeio dos procedimentos solicitados 

pela parte autora, de modo que deve ser reconhecida a preponderância 

do Código de Defesa do Consumidor sobre eventual cláusula contratual 

restritiva, enquadrada como abusiva. De outra parte, em que pese os 

profissionais escolhidos pelo autor, não serem credenciados ao plano de 

saúde requerido, tal fato não obsta a realização do tratamento, sendo 

certa a possibilidade de reembolso de despesas efetuadas, tais como: 

inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital 

conveniado de receber o paciente e urgência de internação (art. 12, VI da 

Lei n.º 9.656/1998), podendo ser aplicado analogicamente aos casos de: 

inexistência de profissionais/estabelecimentos, recusa de atendimento por 

profissionais credenciados e urgência na realização de procedimentos: 

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos 

de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações 

previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas 

amplitudes de cobertura definidas no plano-referencia de que trata o art. 

10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) VI. reembolso, em 

todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1º desta Lei, nos 

limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo 

beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou 

emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, 

contratados, credenciados ou referenciado pelas operadoras de acordo 

com a relação de prelos de serviços médicos e hospitalares praticados 

pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a 

entrega da documentação adequada. Por esse viés, o ato da parte 

requerida em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo 

atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio 

matriz do Sistema Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em 

se tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza 

da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a 

delongas de ordem burocrática. Nestas condições, presentes os 

requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é 

medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e 

determino a intimação da parte requerida para que proceda com o custeio 

e reembolso das despesas decorrentes do tratamento do autor, 

devidamente prescritos pelo médico especialista (Id. 30494581), até o 

limite de sua tabela no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Em caso de 

descumprimento, fixo multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro 

no artigo 537, do Código de Processo Civil. Considerando a urgência para 

cumprimento da presente decisão, bem como visando resguardar os 

direitos da parte autora, determino o cumprimento pelo oficial de justiça 

plantonista, servindo a presente decisão como mandado. Na mesma 

oportunidade, cite-se a parte requerida para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 
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oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Deixo por ora de designar audiência de conciliação, 

em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependências do 

serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus). Intime-se. Cumpra-se. As providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003125-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CELINA GRIGOLI MAGALHAES (REU)

WALDEMAR HENRIQUE GRION MATOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Inicialmente, consigno que deixo de 

designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que 

em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, considerando 

que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como 

serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a 

realização da audiência de conciliação restará prejudicada à vista da 

impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada à 

existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e os 

confinantes nominados no Id. 19190111, bem como citem-se, por edital, 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para que 

também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à 

União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos autos eventual 

interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção 

de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial, bem 

como com cópia da matrícula dos imóveis (id. 19190548 e 19190560) e da 

planta e memorial descritivo do bem (id. 19190542). Oficie-se, ainda, ao 1º 

Serviço de Registro de Imóveis e Título e Documentos de Várzea 

Grande/MT, com cópia das matrículas dos imóveis, determinando as 

anotações devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e 

publique-se edital para conhecimento de eventuais interessados, como 

previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009387-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MENIRTO DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da ausência 

de laudo do IML Quanto a preliminar de ausência do laudo do IML, cumpre 

esclarecer que se trata de documento desnecessário para propositura da 

ação, uma vez que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, é 

propiciada às partes a produção de prova pericial, que ocorre sob o crivo 

do contraditório. Nesse entendimento, é a jurisprudência: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT. AFASTADA. LAUDO CONFECCIONADO PELO IML. 

DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E 

QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. A alteração do polo 

passivo da demanda é medida excepcional, prevalecendo sempre que 

possível o princípio da estabilidade subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização 

do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, 

da Lei 6.194/74 é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa. Na esfera judicial a investigação técnica deve ser 

estabelecida nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. 3. Para a fixação 

do quantum indenizatório de seguro DPVAT, nos casos de invalidez 

permanente, é necessária a verificação do grau e tipo de invalidez da 

vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 

852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

- DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJ-MG - AC: 

10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Diante da controvérsia instalada, defiro a produção de prova 

pericial formulada pelas partes (ids. 16338786 e 16547649). Para tanto, 

nomeio para os trabalhos periciais a Dra. Michele Taques Pereira Baçan, 

médica perita, localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Ed. 

Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá – MT, telefone: (65) 99929-6655, 

e-mail: micheletaquespericia@hotmail.com, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015). Ademais, considerando que a perícia foi formulada pelas 

partes, os honorários periciais serão rateados, sendo que a parte 

correspondente à autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a 

parte requerida venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

dos honorários periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 

95, do CPC. Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados 

no orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando 
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apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de 

invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi 

atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se no Id. 16338786. Intime-se 

a requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte 

requerente fica instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, 

intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ARGEMIRO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos verifico que a carta de 

citação direcionada ao requerido Pedro Argemiro Barbosa não foi recebida 

por ela e sim pela Flavia Barbosa (id. 7278981), razão pela qual o ato 

citatório não se revestiu de regularidade já que ele foi recebido por 

terceiro estranho à lide. Sobre o assunto: “Nula a citação, não se constitui 

a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a 

qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em 

embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439). 

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015) Isto posto, torno 

nula a citação do requerido Pedro Argemiro Barbosa e no impulso 

determino que seja expedido mandado visando citação do requerido no 

endereço constante no AR (id. 7278981), consignando as deliberações já 

contidas no id. 5895008. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005268-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente no que se refere se a 

assinatura constante nos documentos de id. 9883792 dos autos, de modo 

que à vista do poder instrutório da magistrada, conforme dispõe o art. 370 

do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de prova técnica, 

razão porque passo ao saneamento e organização do processo (art. 

357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da cessão de 

crédito Alega a requerida que é que os débitos foram cedidos à empresa 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - 

PADRONIZADOS NPL I, razão pela qual não tem qualquer obrigação 

pendente entre as partes. Pois bem, analisando os autos verifico que as 

negativações inseridas no nome da autora foram realizadas pela 

requerida, conforme se observa do extrato do Serasa juntado no id. 

8840803. Ademais, a requerida sequer comprovou nos autos ter 

realmente realizado a cessão dos débitos a empresa FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I. 

Portanto, considerando que a negativação do nome da autora ocorreu por 

ordem do requerido, este possui sim legitimidade para figurar no polo 

passivo da presente ação, razão pela qual rejeito a presente preliminar. Do 

pedido contraposto Já em relação ao pedido contraposto, uma vez 

estabelecido o rito comum/ordinário para o processamento da presente 

demanda, tenho que a requerida utilizou-se de meio inadequado a fim de 

resguardar o seu pretenso direito, a teor do disposto no artigo 343 e 

seguintes do CPC, razão pela qual entendo que resta prejudicado o 

pronunciamento judicial acerca de tal pretensão, devendo a parte 

interessada se valer de instrumento processual adequado, e autônomo a 

este. Não havendo questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dos pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos 

e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se 

os documentos de id. 9883792 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; d) o 

dever de indenização e o seu quantum. Diante da controvérsia instalada, 

determino de ofício, a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio para 

os trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo 

desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015). Ademais, considerando 

que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os honorários 

periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à autora será 

arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida venha no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários periciais 

correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. Ainda, 

considerando a ausência prévia de recursos alocados no orçamento do 

Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento que será 

expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos honorários 

correspondente a parte autora, em momento oportuno, conforme prevê o 

art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, 

nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: “Art. 507, § 3º – 

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.” Venham às 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 
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técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte 

requerida aporte aos autos a via ORIGINAL dos documentos de id. 

9883792, no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima 

deferida. Apenas com o aporte do documento original acima determinado e 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se todos. Às 

providencias necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009134-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA JAIME DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais proposta por Marina Jaime de Oliveira e 

Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

alegando em síntese, ser proprietária de imóvel de unidade consumidora 

n.º 6/2091334-9 que se encontra com o fornecimento de energia elétrica 

desde o ano de 2017. Sustenta que ao solicitar a religação da energia, foi 

informada pela parte requerida que a unidade consumidora se encontra 

inadimplente com relação as faturas referentes ao período de 2018 a 2020 

que se referem a uma suposta recuperação de consumo, nos valores de 

R$ 2.312,04 (dois mil trezentos e doze reais e quatro centavos) com 

vencimento em abril/2014, no valor de R$ 2.391,23 (dois mil trezentos e 

noventa e um reais e vinte e três centavos) com vencimento em 

janeiro/2020, no valor de R$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos), com vencimento também em janeiro/2020 e R$ 565,46 

(quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) com 

vencimento em março/2020. Afirma que a negativa de fornecimento de 

energia elétrica é ilegítima, vez que a fatura referente a recuperação de 

consumo não pode ensejar a negativa do fornecimento do serviço, bem 

como desconhece qualquer irregularidade em sua unidade consumidora, 

razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a 

requerida proceda imediatamente com o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica em sua unidade consumidora, sob pena de multa. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece 

ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que os requeridos 

reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, 

observa-se que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora 

encontra-se presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total 

discussão a origem dos débitos questionados. Isso porque, a interrupção 

no fornecimento de energia elétrica é admitida somente nos casos de 

inadimplemento de faturas regulares, sendo inviável em razão de dívida 

decorrente de suposta fraude no medidor da unidade do consumidor. 

Some-se a isso o fato de que inexistem provas de que a parte autora foi a 

responsável por eventual irregularidade no medidor supostamente 

constatado pela requerida, cujas faturas referentes ao período de 2018 a 

2020 que se referem a uma suposta recuperação de consumo, nos 

valores de R$ 2.312,04 (dois mil trezentos e doze reais e quatro centavos) 

com vencimento em abril/2014, no valor de R$ 2.391,23 (dois mil trezentos 

e noventa e um reais e vinte e três centavos) com vencimento em 

janeiro/2020, no valor de R$ 788,40 (setecentos e oitenta e oito reais e 

quarenta centavos), com vencimento também em janeiro/2020 e R$ 565,46 

(quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) com 

vencimento em março/2020, colacionadas no Id. 30481428. A esse 

propósito, colho o seguinte aresto: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE 

CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – (...) 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - (...) Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.” [1]- Negritei. Desse modo, tratando-se de lide que tem 

por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, descabido exigir da parte autora prova negativa, de modo que a 

incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do 

débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “periculum in mora”, ou, querendo, do fundado 

receio de dano, pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Por derradeiro, a medida aqui deferida em nada prejudica 

os interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a requerida intimada 

para que proceda imediatamente com o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica da unidade consumidora (UC nº. 6/2091334-9), em 

relação às faturas questionadas, consoante requerido na inicial, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 
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Considerando a urgência para cumprimento da presente decisão, bem 

como visando resguardar os direitos da parte autora, determino o 

cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, servindo a presente 

decisão como mandado. Na mesma oportunidade, cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Deixo por ora de 

designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Intime-se. Cumpra-se. As 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito [1] TJMT, AP, 118092/2012, Desa. Marilsen Andrade 

Addario, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 19/06/2013, Data da 

publicação no DJE 12/07/2013.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

AMELIA ANGELINA SILVA PEREIRA OAB - MT27477/O (ADVOGADO(A))

ADRIEL EVALDINO PEREIRA OAB - 651.296.521-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de junho de 2020 às 09h, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERVAL GONCALVES DE MELLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000498-35.2019.8.11.0001. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEMERVAL 

GONCALVES DE MELLO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tratam-se os autos acerca de ação de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência em favor de Demerval 

Gonçalves de Mello. Em ID. 28630413 sobreveio declínio de competência. 

Assim, intime-se a parte autora para manifestar se ainda possui interesse 

no feito, oportunidade na qual deverá diligenciar pelo andamento da 

demanda, mediante laudo médico, receita atualizada e negativa 

administrativa, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena do processo 

ser extinto sem resolução do mérito, sem nova intimação. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005844-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BRUNELLI ZANGARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Considerando o teor da decisão anterior, onde determina que para 

o recebimento de até 02 (dois) meses subsequentes ao último pagamento 

realizado por este Juízo, a empresa prestadora do serviço de home care 

deverá apresentar a prestação de contas detalhada demonstrando e 

comprovando os serviços e gastos realizados, bem como justificar a 

necessidade. Em rápida análise, constato que a prestação de contas não 

se amolda a determinação judicial anterior, dependendo de uma análise 

minuciosa para fins de descrever as irregularidades encontradas por este 

Juízo. Isto posto, até a indicação, comprovação e justificativa dos 

questionamentos a serem apontados por este Juízo, autorizo tão somente 

o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores apresentados 

mês a mês - recebimento de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo, permanecendo o bloqueio judicial, o 

que será, oportunamente, objeto de deliberação deste Juízo. Após, voltem 

conclusos para análise minuciosa dos autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008906-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRINEU DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/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 DECISÃO Processo: 

1008906-75.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE IRINEU DOS SANTOS 

FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAUDE, SECRETARIA DE SAÚDE DE VARZEA GRANDE 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). Defiro os benefícios 

da justiça gratuita, bem como a prioridade na tramitação processual por se 

tratar de pessoa idosa. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 
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1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento de angioplastia intraluminal de vasos das 

extremidades (sem stent), ante a necessidade de salvar a vida da parte 

Requerente. Relatados, decido. A concessão da tutela liminar, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o 

parecer apresentado pelo NAT, aponta que: “1. Quanto a doença alegada: 

o paciente é portador de doença arterial periférica obstrutiva grave. 2. 

Quanto ao pleito: Conforme diagnóstico e gravidade do caso, há indicação 

de tratamento cirúrgico de URGÊNCIA. 3. Quanto a cobertura do 

procedimento pelo SUS: O procedimento solicitado é contemplado pelo 

SUS, e há no estado serviços de referencia para sua disponibilização, 

através da Central Estadual de Regulação. 4. Quanto a urgência do 

procedimento: Trata-se de procedimento de cunho teórico urgente, pois há 

risco de piora clínica, inclusive com risco de perda do membro por hipóxia 

tecidual..” Assim, constato que de fato a parte Requerente comprovou que 

necessita da realização do procedimento cardíaco, com urgência. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do procedimento e há 

urgência na realização do procedimento devido ao risco do paciente 

padecer em decorrência da piora do quadro clínico, e que em outras 

demandas semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de 

saúde atualmente disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede 

privada de saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do 

valor necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, e, se necessário, de internação em leito e UTI que 

seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão 

de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na 

admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Determino as empresas Intercor, Cardiocine – Cardiologia e Hemodinâmica, 

Lacic Lab. de Hemod. e Card. Interv. Do Centro-Oeste Ltda e Sonicardio & 

Vascular a apresentar o custo do procedimento necessário para o 

restabelecimento da saúde do paciente. Consigno que a empresa que 

apresentar o orçamento de menor valor deverá realizar o procedimento 

cirúrgico, observados os limites do custo apresentado em Juízo, bem 

como a tabela do plano de saúde, ficando ao seu encargo agendar e 

realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, 

cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente público, em 

exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar 

a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou 

ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. 

Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida 

fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio 

judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio 

pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, 

sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, será 

autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos 

mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação 

necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007006-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE FRANCISCA DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007006-62.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: FRANCINETE 

FRANCISCA DANTAS Requerido: IMPETRADO: PREFEITA- PREFEITURA DE 

VARZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 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, 23 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007730-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THEA ROZANE DE BARROS SCHUH (AUTOR(A))

TAMARA GOMES PEDROSO ROSA (AUTOR(A))

NADIA BENEDITA DOS SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINNE DE CAMPOS COSTA OAB - SP0352228A (ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007730-32.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): THEA ROZANE DE BARROS SCHUH, 

TAMARA GOMES PEDROSO ROSA, NADIA BENEDITA DOS SANTOS 

CONCEICAO Requerido: REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, juntar contrarrazões ao 

recurso tempestivamente protocolado. 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, 23 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001041-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO NETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

DIÓGENES MARCONDES (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001041-69.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA CÍVEL (120) Requerente: IMPETRANTE: FRANCISCO 

MONTEIRO NETO Requerido: IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, 

DIÓGENES MARCONDES, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste requerendo o que de direito, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 23 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007850-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES TAVARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007850-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA GOMES TAVARES 

PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares 

arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se 

presentes, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Por não haver questões processuais pendentes a 

serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 

do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/04/2019, às 14h para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 28 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009610-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009610-59.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA REGINA GUEDES 

VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio 

ao artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28/04/2020, às 15h para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011302-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ROZA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011302-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CATARINA ROZA DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio 

ao artigo 370 do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 28/04/2020, às 14h30 para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 
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for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005398-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARTIN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005398-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCIDES MARTIN DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares 

arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se 

presentes, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Por não haver questões processuais pendentes a 

serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 

do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

05/052020, às 14h30 para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007470-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO TEODORO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007470-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIVINO TEODORO 

BATISTA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares 

arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se 

presentes, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Por não haver questões processuais pendentes a 

serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 

do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

05/05/2020, às 15h para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004634-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002390-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013863-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009766-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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IZABEL DE SANTANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009766-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: IZABEL DE SANTANA 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, 

as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

05/052020, às 15h30 para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009767-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILCE ALBINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009767-32.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CLEMILCE ALBINA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

19/05/2020, às 14h para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 11 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008952-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACY SALLES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008952-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JACY SALLES DE OLIVEIRA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em saneador. O 

processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as partes são 

legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, portanto, os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Por 

não haver questões processuais pendentes a serem decididas, dou por 

saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 19/05/2020, às 14h30 para 

oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos autos o rol de 

testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, estado civil, 

profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral 

e o endereço completo da residência e local de trabalho, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem 

como, fazendo averbar que eventual substituição das testemunhas 

arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II 

e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que 

trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: que 

falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, 

que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). Outrossim, em 

conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da parte deverá 

informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, que, em caso de 

informação, o advogado compromete-se em levar a testemunha à 

audiência e sua ausência presume desistência, ao passo que, em caso de 

intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso de recebimento e 

posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da audiência. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 11 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003132-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE BARROS FRANCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003132-98.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCA 

DE BARROS FRANCA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos em saneador, As circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação no início de eventual audiência de instrução e julgamento 

(art. 359/CPC) passo a sanear o processo desde logo, nos termos do art. 

357, I e II/CPC. O processo está em ordem, as partes são legítimas e estão 

representadas, encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo. Por não haver 

questões processuais pendentes a serem decididas, dou por saneado o 
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processo, e fixo como ponto controvertido a comprovação de que o 

Requerente preenche os requisitos legais para fazer jus ao almejado 

benefício previdenciário. Em prestígio ao artigo 370 do Código de Processo 

Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07/04/2020, às 14h00m para oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos autos o rol de testemunhas 

com as seguintes qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, 

número do Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço 

completo da residência e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo 

averbar que eventual substituição das testemunhas arroladas, deverá 

observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de 

Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo 

antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: que falecer; que, 

por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, que, tendo 

mudado de residência, não for encontrada”). Outrossim, em conformidade 

com o artigo 455 do CPC, o advogado da parte deverá informar ou intimar 

as testemunhas da referida audiência, que, em caso de informação, o 

advogado compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua 

ausência presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento e posteriormente 

juntada com até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 459104 Nr: 15995-11.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF, CGDC, JEPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Diante do exposto:

 I. DEFIRO o pedido do réu CLEBER DE SOUZA FERREIRA e REVOGO a 

sua prisão preventiva.

 Entretanto, APLICO-LHE as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:

 1) Comparecer a todos os atos do processo; e

 2) Não mudar ou se ausentar da Comarca onde reside, por período 

superior a 7 dias, sem comunicação ao Juízo.

 II. Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA devendo o réu ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

 III. MANTENHO a prisão do réu Claudiomar Garcia de Carvalho e José 

Edmilson Pires dos Santos.

 IV. Tendo em vista que o Parquet desistiu das oitivas de Lucia Helena 

Celestina Franco e Iris Cristina Celestina Tomas, intime-se a defesa do réu 

José Edmilson, que arrolou como suas as mesmas testemunhas da 

acusação, para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se insiste nas 

respectivas inquirições. Em caso positivo, deverá informar os endereços 

atualizados.

 Advirta-se que, decorrido o prazo sem que haja manifestação, será 

presumida a desistência.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 459126 Nr: 16016-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDC, CDSF, MAFQ, HDFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica Estado 

de Mato Grosso - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13714

 Diante do exposto:

 I. DEFIRO o pedido do réu CLEBER DE SOUZA FERREIRA e REVOGO a 

sua prisão preventiva.

 Entretanto, APLICO-LHE as seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:

 1) Comparecer a todos os atos do processo; e

 2) Não mudar ou se ausentar da Comarca onde reside, por período 

superior a 7 dias, sem comunicação ao Juízo.

 II. Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA devendo o réu ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

 III. MANTENHO a prisão do réu Claudiomar Garcia Carvalho.

 IV. DEFIRO o pedido de fls. 967/969. Diligencie o necessário para 

trasladar para este feito cópias dos depoimentos das testemunhas da 

defesa do réu Cleber que tenham sido inquiridas nos feitos de códigos 

455085 e 459104.

 Tendo em vista a necessidade de prevenção à infecção e à propagação 

do novo coronavírus (COVID-19), com fulcro no art. 2º, §4º, da 

Portaria-Conjunta nº 249/2020, CANCELO a audiência assinalada neste 

feito.

 Após o final do período extraordinário de suspensão, tragam os autos 

conclusos para designação de nova data.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611870 Nr: 4404-13.2020.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:MT 12.563

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA:Diante do exposto, 

INDEFIRO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA postulada e, por consequência, o 

adolescente Jonathan do Bem Campos deve ser colocado imediatamente 

em liberdade, mediante termo de compromisso e responsabilidade a ser 

firmado pelos genitores e/ou responsáveis.Todavia, imponho ao infrator a 

obrigação de comparecer a todos os atos processuais e comunicar ao 

Juízo toda e qualquer mudança de endereço, devendo a Sra. Gestora 

proceder a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao 

infrator e certificar eventual inobservância.Certifique-se quanto à 

existência de antecedentes infracionais.Intimem-se, inclusive a Autoridade 

Policial e o parquet, observando-se os termos das Portarias-Conjuntas nº 

247 e 249/2020 do TJ/MT. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servido a presente 

decisão como mandado.Várzea Grande, 20 de março de 2020.Carlos José 

Rondon Luz Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015314-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIONYS WILLIANS DE AZEVEDO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015314-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: W. B. R. LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - EPP REQUERIDO: DIONYS WILLIANS DE AZEVEDO 

MENDES Vistos. Defiro o pedido de id. 29106173. Considerando a 

insuficiência de dados no endereço, expeça-se carta precatória para 

citação e intimação do reclamado. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015856-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MONICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015856-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE MONICA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: MOVEIS FAB DESINGNER LTDA Vistos, etc. Defiro o 

pedido de id. 28035138. Assim, designe-se nova data de audiência de 

conciliação, determinando que seja realizada a citação da reclamada por 

correio no endereço informado no id. 28035138. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006222-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006222-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO 

EDENEVER EXECUTADO: SELMA APARECIDA DE CAMPOS Vistos. Defiro 

o pedido de id. 29082359. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, 

diante da penhora realizada (id. 23842749), designe-se nova audiência de 

conciliação. Intime-se a parte executada por correio no endereço do A.R. 

de id. 25673570, nos termos da decisão de id. 23842749. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020338-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DEVINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER RAMOS DA SILVA OAB - MT23304/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: 

1020338-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MILENA DEVINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo a emenda à inicial de 

ID. 28167169 e determino a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019884-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA COSTA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1019884-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRE DA COSTA 

AMORIM REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Haja vista ter realizado o requerimento previamente, DEFIRO o pedido da 

parte autora (id. 28206449) e determino a designação de nova audiência 

de conciliação. Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON SANTANA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004973-94.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CESAR HENRIQUE DE BARROS 

EXECUTADO: NELSON SANTANA DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 249 de 459



original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009720-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT23873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARZON JOSE FEITOZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1009720-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RICARDO SAMPAIO ESCHER 

REQUERIDO: MARZON JOSE FEITOZA Vistos, etc. Nos termos do art. 437, 

§1º, do CPC, intime-se a parte RECLAMANTE para se manifestar acerca 

da petição e documentos juntados no id. 27416651, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009823-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CRESCENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ OAB - MT23831/O 

(ADVOGADO(A))

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1009823-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGERIO CRESCENCIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Nos termos do art. 437, §1º, do CPC, intime-se a parte 

RECLAMADA para manifestar acerca da petição e documentos juntados 

no id. 28711856, no prazo de 05 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, 

com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017862-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1017862-17.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME CHAPADA ORIENTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Trata-se de execução de título 

extrajudicial. Conforme art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, diante da garantia 

ofertada (id. 29734358), designe-se audiência de conciliação. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010693-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENY CECILIA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIRMO JOSE TORRES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010693-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIENY CECILIA CORREA 

REQUERIDO: FIRMO JOSE TORRES FILHO Vistos, etc. A parte autora se 

manifestou (id. 26472856) afirmando que as partes fizeram um acordo, 

todavia, está assinado somente na segunda página, bem como há 

divergência no valor e nas datas de realização da venda do veículo. 

Ademais, há pedido de transferência da motocicleta para o nome da parte 

requerida, além da afirmação de constar débitos perante a Fazenda 

Pública, deste modo, para maior segurança jurídica, e sopesando o fato de 

as partes não estarem assistidas por advogado, deve ser realizada 

audiência de conciliação, na qual as partes poderão ratificar o acordo 

anunciado, bem como seus exatos termos. Assim, DETERMINO A 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes 

por oficial de justiça. A parte requerente, conforme certidão de id. 

26289466 afirma disponibilidade para oferecer meios para a intimação da 

parte requerida. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007449-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYN PATRICIA GOMES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS GODOY INOCENCIO OAB - MT17848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007449-42.2019.8.11.0002. INTERESSADO: KELLYN PATRICIA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: ODIL PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Inicialmente, 

indefiro o pedido de citação por telefone (id. 27362914), nos termos do art. 

18 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 246 do CPC. Por conseguinte, 

subsidiariamente a parte autora requer a pesquisa de endereço nos 

sistemas conveniados ao TJMT. Defiro o pedido de busca do endereço da 

parte reclamada, tendo sido encontrado no sistema Infojud os seguintes 

dados: CPF/CNPJ: 697.821.301-25 Nome do contribuinte: ODIL PEREIRA DA 

SILVA Tipo logradouro Endereço: R COSTA RICA Número: 7 Complemento: 

QD 20 Bairro: HELIO PONCE DE ARRU Município: VARZEA GRANDE UF: MT 

CEP: 78118-695 Telefone: Fax: Assim, designe-se nova data de audiência 

de conciliação, determinando que seja realizada a citação da parte 

reclamada por correio no endereço acima indicado. Caso não se tenha 

êxito na citação, retornem os autos conclusos para extinção. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006138-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006138-16.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS 

JUNIOR 71053042191 EXECUTADO: KELLY CRISTINA TEIXEIRA Visto. 

Defiro o pedido de busca do endereço da parte executada, tendo sido 

encontrado no sistema Infojud os seguintes dados: CPF/CNPJ: 

594.314.151-00 Nome do contribuinte: KELLY CRISTINA TEIXEIRA AMORIM 

Tipo logradouro Endereço: OITO Número: 16 Complemento: QD 15 Bairro: 

TARUMA Município: VARZEA GRANDE UF: MT CEP: 78150-000 Telefone: 

Fax: Cite-se a parte executada por correio no endereço acima indicado, 

nos termos da decisão de id. 21812975, conforme artigos 246 e 247 do 

CPC. Caso não se tenha êxito na citação, retornem os autos conclusos 

para extinção. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010571-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ZEQUINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010571-63.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ANDERSON ZEQUINI Vistos. Em 

petição de id. 27267942 a parte exequente requer a penhora do veículo 

indicado na pesquisa Renajud (id. 26575652). Ocorre que, conforme 

consta no extrato do sistema, referido bem possui restrição judicial 

anterior ao ajuizamento da presente ação, razão pela qual indefiro o 

pedido, porquanto o ato certamente não atingirá o objetivo de satisfazer a 

execução, vez que eventual valor apurado com a venda do veículo teria 

que pagar primeiro os créditos que deram origem à restrição anterior, 

gerando trabalho inócuo. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

dias, indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012519-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012519-40.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: ANA MARIA PINHEIRO DA COSTA Vistos. Em 

petição de id. 28169820 a parte exequente requer a penhora e avaliação 

de bens que guarnecem a residência da parte executada. DEFIRO o 

pedido retro e, visando à efetividade da medida, DETERMINO a remoção 

dos bens eventualmente penhorados, os quais deverão ser depositados 

em poder da parte exequente (art. 840, § 1º, do CPC), com as 

advertências próprias do depositário fiel. Conforme art. 833 do CPC, a 

penhora deve recair apenas sobre os bens de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, respeitando-se os casos de impenhorabilidade previstas 

neste artigo. INTIMO a parte exequente a informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção 

de bens, com os benefícios do art. 212 do CPC. Caso a parte exequente 

não forneça os dados solicitados e não indique outros bens à penhora, 

retornem os autos conclusos para extinção. Por se tratar de execução de 

título extrajudicial, havendo êxito na penhora, designe-se audiência de 

conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007902-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HYGOR CESAR DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007902-37.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA 

EXECUTADO: HYGOR CESAR DA SILVA COSTA Vistos. A parte 

reclamante, em petição de id. 28128581, se insurge contra a sentença que 

a condenou por litigância de má-fé, requerendo a suspensão da 

exigibilidade da dívida em razão do benefício da gratuidade da justiça. A 

parte reclamada, por sua vez, pugna pelo cumprimento de sentença (id. 

26223693). Fundamento e decido. Não obstante a inadequação da via 

eleita pela reclamante, considerando o pedido de cumprimento de 

sentença e os princípios orientadores do processo no Juizado Especial 

(simplicidade, informalidade e economia processual), passo à análise do 

pedido. No que se refere à parte reclamante ser beneficiária da justiça 

gratuita, pode ela ser condenada ao pagamento das custas e honorários 

por litigância de má-fé, conforme dispõe o artigo 55 da lei 9.099/1995: Art. 

55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Ademais, dispõe o artigo 98, parágrafos 2º e 4º do CPC: § 2º A 

concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário 

pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes 

de sua sucumbência. § 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever 

de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas. Neste sentido já se pronunciou o Fonaje: ENUNCIADO 114 - A 

gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por 

litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP). ENUNCIADO 136 - O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro - Palmas/TO). Isto posto, INDEFIRO o pedido de id. 

28128581 e determino o prosseguimento do CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 513 e seguintes do CPC. Ante o decurso 

do prazo legal sem o pagamento voluntário, INTIMO a parte exequente para 

indicar bens à penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013164-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR GABRIEL FILHO (EXECUTADO)

MILTON PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013164-65.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSTRUCENTER MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: MILTON PEDROSO DA 

SILVA, CEZAR GABRIEL FILHO Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que no despacho de ID. 26788544 realizou-se a penhora de veículo, cuja 

restrição de transferência foi devidamente anotada no sistema Renajud. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de id. 28662443 e reitero a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que apresente o preço médio do veículo mediante 

cotação de mercado (art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a 

localização do bem, o qual deverá ser depositado em poder da parte 

exequente, com as advertências próprias do depositário fiel, devendo 

ainda informar o nome e telefone da pessoa que acompanhará o oficial de 

justiça na diligência. Com a informação acima, expeça-se mandado de 

remoção do veículo. Caso a parte exequente não forneça todos os dados 

solicitados e não indique outros bens à penhora, retornem os autos 

conclusos para extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005753-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON TELLES (EXECUTADO)

ROSE NELY FORTES FARIA TELLES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1005753-68.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: JOAO VILSON TELLES, ROSE NELY 

FORTES FARIA TELLES Vistos. Cumpra-se integralmente o despacho de 

id. 26782549, devendo expedir mandado de remoção do bem, conforme 

informações prestadas no id. 28308789. Indefiro o pedido de avaliação, 

nos termos das decisões de id. 28308789 e 27514467. Às providências. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012458-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012458-82.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: IRANY RODRIGUES DE MORAES Vistos. 

Considerando o decurso do prazo sem oposição de embargos, 

DETERMINO o levantamento da penhora realizada via BacenJud (R$ 

403,33 - id. 26951332) em favor da parte exequente. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte, 

fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar quitação’. 

Ante o prosseguimento da execução, INTIMO a parte exequente para 

indicar bens à penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009176-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009176-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDINEI 

CARNEIRO DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/05/2020 Hora: 16:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 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: 1009177-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON PEIXOTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009177-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARILSON 

PEIXOTO CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA 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: 07/05/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 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: 1009178-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA BATISTA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009178-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVANIA BATISTA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA 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: 

07/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 21 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: 1009180-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA GEISE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009180-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLA GEISE 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 11/05/2020 Hora: 13:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 21 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008883-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARYNA LUCIA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008883-32.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: GUILHERME PUERARI 

MARQUES EXECUTADO: KARYNA LUCIA COSTA Vistos etc. Acolho a 

competência declinada de id. 30495716. Trata-se de execução 

extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA 

COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o 

prazo concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de 

bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o 

pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem 

nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora 

on line de bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o 

necessário para que se promova a penhora e remoção de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser 

depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE 

realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos 

bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as 

partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para 

interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na 

referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015230-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY MENDONCA DE BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015230-18.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - 

RJ0062192A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente 

a sentença, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, 

sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 22 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS 

ARANTES 22/03/2020 09:20:14

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004707-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GRAMA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDE SOL ALVES DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004707-10.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON 

GRAMA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FREDE SOL ALVES 

DO NASCIMENTO Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de id. 30039357. 

Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de 

urgência e/ou evidência. DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA 

DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, 

com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015470-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DEBORA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMA-SE a parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID 29998638, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015416-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON JUNIO MAGALHAES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JÚNIOR (REQUERIDO)
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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: 

1015416-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para manifestar acerca 

do AR negativo (ID 30233828). Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 07:43:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013209-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO ANDREY DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013209-69.2019.8.11.0002 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: JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA - MT5053-B, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso ID 27307336 , no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, 

§ 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 23/03/2020 

08:11:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA MAGALHAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004805-92.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 24/04/2020 Hora: 13:15 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

08:26:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004805-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VILMA MAGALHAES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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 nº: 1004805-92.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

24/04/2020 Hora: 13:15 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 23/03/2020 08:26:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009166-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA 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: 

1009166-55.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

08:31:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009150-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS THIAGO DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009150-04.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

08:38:24

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008660-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DO ESPIRITO SANTO FELFELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008660-79.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

08:59:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA BOTTOS OAB - MT26063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005224-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

09:08:19
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA BOTTOS OAB - MT26063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005224-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 11/05/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

09:08:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018514-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZO DOS SANTOS CORTEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FERREIRA BRANDAO OAB - MT14683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018514-34.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/01/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente 03/12/2019 16:57:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018514-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZO DOS SANTOS CORTEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FERREIRA BRANDAO OAB - MT14683/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018514-34.2019.8.11.0002 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: 

EDUARDO CHALFIN - RJ53588-A, para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 23/03/2020 09:23:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009192-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009192-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IZIO JOSE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO BASTIAN 

FAGUNDES POLO PASSIVO: AXA 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: 

29/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 23 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: 1007531-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA MARIA DO CARMO SIQUEIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007531-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - RO9658, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias requer o que entender de direito acerca 

do deposito incluso no ID. 30368350, se manifestando concordância 

informar os dados bancários para fins de expedição de Alvará VÁRZEA 

GRAND.E, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/03/2020 10:54:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006792-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDREWS CARVALHO AYARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006792-03.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

MT11264-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/03/2020 11:08:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008978-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE MARISSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (INTERESSADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 

1008978-62.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

11:08:24
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015856-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MONICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/01/2020 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015856-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MONICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/01/2020 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015856-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MONICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015856-37.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

11:33:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015856-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MONICA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS FAB DESINGNER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015856-37.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 23/03/2020 

11:33:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009197-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009197-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PATRICIA DE 

MORAIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 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: 

06/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 23 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: 1009201-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA APARECIDA BRAGHIN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009201-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ETELVINA 

APARECIDA BRAGHIN SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 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 II Data: 06/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006954-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMILLA KARINE FERREIRA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO n. 1006954-95.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 10.733,33 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: PAMILLA 

KARINE FERREIRA CRUZ Endereço: RUA SEBASTIÃO DOS ANJOS, (LOT 

CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-256 

POLO PASSIVO: Nome: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Endereço: RUA 

GENERAL PANTALEÃO TELES, 40, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04355-040 FINALIDADE: INTIMA-SE A PARTE EXEQUENTE, 

considerando que a parte EXECUTADA, mesmo intimada, não efetuou o 

pagamento de forma voluntária. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob PENA DE ARQUIVAMENTO. VÁRZEA GRANDE, 23 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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009204-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1009204-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIA SANTANA 

DA TRINDADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI 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: 06/05/2020 Hora: 14:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1009893-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAT VIEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1009893-48.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE para 

conhecimento do valor depositado pelo Requerido, manifestando-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita, bem como, 

para informar os DADOS BANCÁRIOS para fins de Alvará. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 23/03/2020 12:56:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009209-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEORGE DO CARMO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009209-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEORGE DO 

CARMO PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007473-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASMINA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007473-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/03/2020 13:53:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010793-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010793-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO PEDRO VIEIRA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que é cliente 

da telefônica requerida com o número (65) 9 8433-2017, contratado o 

PLANO PÓS 100, mas em 09.05.2017 seu celular foi furtado em um 

coletivo da cidade, quando foi até uma loja da requerida e solicitou o 

bloqueio da linha e cancelamento do plano, afirmando que mesmo assim as 

faturas continuaram a chegar normalmente, e por temer que seu nome 

fosse negativado, pagou por diversas faturas mesmo sem usufruir dos 

serviços, até que em março/2019 ligou novamente para a requerida e 

solicitou novo cancelamento, sendo que as faturas nunca pararam de 

chegar. Desta forma, requer concessão de liminar para que a requerida 

cancele a linha móvel indicada e suspenda a emissão de faturas, 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 o contrato referente aos serviços informados, bem como o 

registro do protocolo na loja física solicitando o bloqueio do aparelho em 

09.05.2017, o boletim de ocorrências registrado e as faturas 

mencionadas, 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 PARCIALMENTE a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

A SUSPENSÃO DA LINHA (65) 9 8433-2017, prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, bem como que a requerida se abstenha de efetivar qualquer 

cobrança em relação ao mesmo, 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, 
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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. AMINI HADDAD CAMPOS Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010793-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010793-31.2019.8.11.0002 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: ADRIANO 

DOS SANTOS COSTA - MT0013593A, 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, 23 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/03/2020 13:57:17

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017506-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PESSOA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017506-22.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) EXEQUENTE: EDSON 

ANTONIO CARLOS - MT20710-O, GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA 

CARLOS - MT25947-O, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 23 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/03/2020 14:01:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO HENRIQUE SOARES AMBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009212-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BRUNNO 

HENRIQUE SOARES AMBROSIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDRESSA RAMOS DE SENE POLO PASSIVO: PEMAZA CENTRO-NORTE 

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: 06/05/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 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))

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. 1000561-23.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - MT16862, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 12:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/03/2020 14:24:51

Intimação 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))

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. 1000561-23.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 12:55 . VÁRZEA GRANDE, 23 de 

março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/03/2020 14:25:20

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010150-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER PINTO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010150-73.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT11065-A, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA GRANDE, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 23/03/2020 14:30:36

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011102-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA REGINA OLIVEIRA VILELA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011102-52.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - SP157407-O, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivo. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 23/03/2020 14:33:00

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013831-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISNALDO MANOEL DE SOUZA 14859440153 (EXECUTADO)

 

Processo n. 1013831-51.2019.8.11.0002 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) ,PARTE EXEQUENTE, jaja vista que a 

EXECUTADA JÁ FOI INTIMADA E NÃO REALIZOU O PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO até a presente data. INTIMA-SE a parte CREDORA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 23/03/2020 

14:42:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009215-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAROCY FERREIRA LIMA FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1009215-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAROCY 

FERREIRA LIMA FAGUNDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA DOMINGAS RONDON 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: 06/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008688-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE BRITO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008688-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 23/03/2020 14:49:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011742-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-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))

 

Processo n. 1011742-55.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o depósito realizado, sob pena de 

CONCORDÂNCIA TÁCITA, bem como, informe os dados bancários. 

VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 23/03/2020 14:54:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009218-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009218-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAQUELINE DA 

SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY NASCIMENTO 

TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1017158-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA AUXILIADORA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA OAB - MT25872/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017158-04.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - MT25872/O ,para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 30341351, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 23/03/2020 15:40:30

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017195-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXBIENE FIGUEIREDO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017195-31.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 23 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

23/03/2020 15:48:06

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009991-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA JIMENEZ ROJAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009991-33.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente 25/11/2019 14:53:09

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009991-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA JIMENEZ ROJAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009991-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA 

AMARAL - MT24549-O , para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a sentença, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). 

VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 23/03/2020 17:08:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009227-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRIS EVERT SHEILA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009227-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CHRIS EVERT 

SHEILA FERREIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES 

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 II Data: 06/05/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1009229-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AKEMI KINOSITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009229-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JACQUELINE 

AKEMI KINOSITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1009234-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009234-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FERNANDO 

ANTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 23 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: 1014074-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GABRIELY DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 15:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019655-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA QUEIROZ TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F MOTORS - LOJA DE AUTOMÓVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/02/2020 13:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009126-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-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: 

1009126-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NATHALIA SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

PARCIAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2026201-0, e que sua média dos últimos doze meses 

ficou na casa dos 365,99 kWh, mas a fatura do mês de janeiro computou 

consumo irreal, não razoável e desproporcional de 3.940kw, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Por essas razões, 

requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia de sua unidade consumidora, 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 fatura (id. 

30555580) questionada no valor de R$ 3.706,15 (três mil e setecentos e 

seis reais e quinze centavos), bem como o histórico de contas da unidade 

consumidora do autor (id. 30555583), restando a fatura apontada 

distoando da média dos demais meses, sendo a única em aberto, 

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 RESTABELEÇA EM ATÉ 04 

HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora UC 6/2026201-0, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura 

apontada e SE ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. 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. 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. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008976-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE MESQUITA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE FILOMENA DOS SANTOS OAB - MT21956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008976-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO DE MESQUITA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE EXCESSO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, aduzindo a parte 

autora que adquiriu em 07.01.2019 um celular MOTOROLA G8 PLAY 

DOURADO, pelo valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), 

pela proposta de parcelamento em 08 (oito) vezes sem juros, e o primeiro 

pagamento para três meses após a compra, divididos entre seu cartão 

RIACHUELO e o de sua esposa, mas quando apresentados os boletos, 

percebeu a inclusão de juros, afirmando que tentou resolver a questão por 

diversas vezes, inclusive no PROCON, mas não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que a reclamada se abstenha em 

proceder ao lançamento de devolução de valores em crédito no cartão nº 

02076775662110, bem ainda que estorne as duas parcelas no valor de R$ 

119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), lançados como 

crédito no cartão nº02077659672137, até o julgamento final do mérito aqui 

discutido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

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

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, porquanto não se vislumbra em 

qualquer documento juntado a alegação de isenção de juros no 

parcelamento, 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 
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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: 1008978-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE MARISSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA OAB - MT24110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (INTERESSADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 

1008978-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERIANE MARISSA DA SILVA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

INTERESSADO: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CANCELAMENTO 

PACOTE TURISTICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, c/c COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS, aduzindo a parte 

autora que contratou junto à requerida um pacote no dia 21.10.2019, com 

destino a Salvador/BH, com saída em 19.03.2020 e retorno 23.03.2020, 

pelo valor de R$ 2.582,08 (dois mil e quinhentos e oitenta e dois reais e 

oito centavos), parcelados no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 220,20 

(duzentos e vinte reais e vinte centavos), com último vencimento em 

21/09/2020, mas diante da pandemia vivenciada pelo COVID-19 e a notícia 

de que o estado é um dos afetados e que os órgãos de defesa do 

consumidor anunciaram que poderia solicitar o cancelamento sem custo, e 

foi o que tentou sem obter sucesso. Desta forma, requer concessão de 

liminar para que a requerida efetive o cancelamento do pacote turismo 

(passagens aéreas e hospedagem) sem cobranças de qualquer taxa, em 

função da cidade destino estar afetada pelo CORONAVIRUS, 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 parcial da tutela 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte 

autora, vez que juntou o Contrato de Intermediação de Serviços de 

Turismo (id. 30500050), bem como email trocado com a parte requerida 

solicitando o cancelamento do pacote (id. 30500051), coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento parcial 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 PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO do contrato em 

questão, obstando o desconto das demais parcelas a partir da intimação 

desta decisão no cartão de crédito da parte requerente, 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: 1008991-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008991-61.2020.8.11.0002. AUTOR: AUGUSTO ALVES DE ARRUDA 

REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO COBRANÇA 

INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E TUTELA ANTECIPADA, 

aduzindo a parte autora que é funcionário público e possuía um 

empréstimo consignado que seria quitado em 72 (setenta e duas) parcelas 

no valor mensal de R$ 148,61 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e 

um centavos), afirmando que em 12.06.2019 solicitou a quitação total do 

financiamento, mas desde então todo mês tem que ir até a agência e 

solicitar o estorno do valor indevidamente descontado, o que o levou ao 

PROCON tentar resolver administrativamente, sem obter sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que a parte requerida se 

abstenha de realizar os descontos questionados, sob pena de multa diária 

a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou o contrato 

de financiamento por consignação (id. 30504077), ficha de contabilidade 

interna do banco consignando se tratar de liquidação antecipada do 

contrato anunciado em 12.06.2019 (id. 30504079), bem como holerites 

com o desconto após a quitação (id. 30504081) e recibo de estorno 

referente ao contrato (id. 30504083), coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento liminar. Ademais, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, DETERMINO 

A SUSPENSÃO dos descontos do contrato em questão, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 
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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. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intime-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018288-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

ADEMIR DA SILVA (EXECUTADO)

MADALENA MARIA LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1018288-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JORGE E SA ADVOGADOS E 

ASSOCIADOS EXECUTADO: WENDER LEMES DA SILVA, ADEMIR DA 

SILVA, MADALENA MARIA LEMES DA SILVA Vistos. Defiro a penhora on 

line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

parcialmente positivo e insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, 

sendo lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Por 

se tratar de execução de título extrajudicial, diante da penhora realizada, 

designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011038-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011038-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA MARIA SANTANA 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010078-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MARTINS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIMENTOS ZAELI LTDA (REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

MONICA THAIS MAREGA OAB - PR81390 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MAXIMIANO DE OLIVEIRA OAB - PR35754 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010078-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIOGO MARTINS GUEDES 

REQUERIDO: ALIMENTOS ZAELI LTDA, SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016159-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016159-51.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA MARGARETH 

BORGES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017119-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017119-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALMIR COUTO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016870-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016870-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010136-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY FRANCA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010136-89.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE 

ALMEIDA AMARAL EXECUTADO: SUELY FRANCA DE JESUS Vistos etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Instada a indicar bens à 

penhora (id. 26776930), a parte exequente requer a pesquisa de bens 

junto à Receita Federal e, subsidiariamente, a intimação da parte 

executada para que os indique, sob pena das sanções previstas no art. 

774, inc. V, do CPC. Inicialmente, defiro a pesquisa de bens no Sistema 

INFOJUD, todavia, não se obteve êxito, conforme extrato em anexo. Por 

conseguinte, a intimação da parte executada para indicar bens passíveis 

de penhora é medida completamente ineficaz, apenas trazendo novos 

desdobramentos e delongas ao já sobrecarregado sistema judiciário. 

Ademais, para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

deve ser comprovada a intenção da parte executada em ocultar seus 

bens, frustrando a execução, o que não está demonstrado nos autos. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO 

DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDA 

INEFICAZ. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 
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FUNDAMENTOS. 1. Consubstancia ônus do credor a indicação de bens 

passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. 2. A lide 

não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo sido esgotadas 

as diligências oficiais possíveis, revela-se medida inócua a intimação do 

executado para indicar bens passíveis de penhora, mormente ao se 

considerar que a fase executiva do presente feito se arrasta desde 2013. 

3. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

774, V e parágrafo único, do CPC), é imprescindível a demonstração da 

intenção do devedor em esconder ou desviar bens, visando a frustrar a 

execução (elemento subjetivo), ônus do qual não se desincumbiu o 

credor. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 

ELEMENTO SUBJETIVO. ÔNUS DO CREDOR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, 

SOB PENA DE MULTA. MEDIDA INEFICAZ. 1. A fixação de multa 

decorrente do ato atentatório à dignidade da justiça depende da intimação 

do devedor e da comprovação da sua intenção em ocultar bens passíveis 

de penhora, artigos 600, IV, e 601, ambos do CPC/73. 2. O agravante não 

comprovou a presença do elemento subjetivo, apesar deste ser um ônus 

que lhe incumbia. 3. Indeferida a intimação do devedor, sob pena de multa, 

pela ineficácia da medida. Mantida a determinação ao credor de indicação 

de bens penhoráveis ou de manifestação de interesse na expedição de 

carta de crédito. 4. Agravo conhecido e desprovido." (Acórdão n.948887, 

20160020066723AGI, Relator: MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS, 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 

24/06/2016. Pág.: 207/216) 4. Dessa feita, escorreita a sentença que, 

diante da inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o feito, nos termos 

do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, facultando-se ao credor retomar a 

execução se houver mudança patrimonial na situação do executado, com 

a indicação objetiva de bens passíveis de constrição judicial. 5. Recurso 

conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 

46 da Lei n. 9.099/1995. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais, o qual resta sobrestado por litigar sob o pálio da 

justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, porquanto não foram 

ofertadas contrarrazões. (ACJ 20160710121915, TJDFT, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais, Rel. Flávio Fernando Almeida da 

Fonseca, Julg.: 26/07/2016, Pub.: 02/08/2016.). Isto posto, INDEFIRO o 

pedido retro e INTIMO a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002450-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA APARECIDA BRAGHIN SOARES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP (EMBARGADO)

ROBSON DA SILVA COSTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002450-12.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: ETELVINA APARECIDA 

BRAGHIN SOARES - ME EMBARGADO: ROBSON DA SILVA COSTA, 

KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP Vistos, etc. Na declaração 

prestada no id. 28434951, a parte autora informa que o presente feito 

seria um agravo interno e, por falha do sistema Projudi, o distribuiu no PJe. 

Ocorre que, compulsando os documentos juntados, não há qualquer cópia 

do aludido recurso. Ademais, tal pleito deveria ser distribuído na 2ª 

Instância e não perante este Juízo. Além disso, em consulta ao sistema 

Projudi, verifica-se que a petição foi apresentada no processo principal 

(8013829-59.2019.811.0002), nos eventos 133/134. Assim, considerando 

que há apenas cópias juntadas nestes autos, não havendo qualquer 

pedido, rejeito a distribuição e determino a remessa dos autos ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007238-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON ESCOLASTICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007238-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELTON ESCOLASTICO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Chamo o feito à 

ordem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o prazo previsto no art. 42, § 1º, 

da Lei n. 9.099/95 é contado em horas, portanto, não se prorroga para o 

primeiro dia útil subsequente, conforme art. 132, § 4º, do CC c/c art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Verifica-se que a parte reclamada interpôs, 

tempestivamente, recurso inominado em 16/10/2019, entretanto, somente 

comprovou o recolhimento do preparo em 30/02/2020, após a decisão que 

inadmitiu o recurso ante a deserção (id. 28525527). Neste sentido, temos: 

Ementa: PREPARO DE RECURSO INOMINADO. CONTAGEM DO PRAZO 

MINUTO A MINUTO. PRORROGAÇÃO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DO 

DIA ÚTIL SUBSEQUENTE (SEGUNDA-FEIRA). RECUSO DESERTO. O 

preparo do recurso inominado, no procedimento inerente aos Juizados 

Especiais Cíveis, será feito nas quarenta e oito horas seguintes à 

interposição, prazo que se conta de minuto a minuto, independentemente 

de intimação. Inteligência do artigo 42, § 1°, da Lei n° 9.099/95. Recurso 

que não pode ser conhecido, tendo em vista que o preparo se deu depois 

de esgotadas as 48 horas seguintes à interposição. RECURSO NÃO 

CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível Nº 71002718997, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, 

Julgado em 27/10/2011) Assim já se pronunciou o Fonaje: ENUNCIADO 80 

– O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o 

recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela 

parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva 

(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro 

Maceió-AL). Isto posto, DEFIRO o pedido de id. 30311477 e chamo o feito à 

ordem, consequentemente, REVOGO a decisão de id. 29997890, eis que 

lançada equivocadamente, mantendo a decisão de id. 28525527 que não 

recebeu o recurso inominado. Ante o trânsito em julgado da sentença, 

intimo as partes para requererem o que entender de direito, no prazo de 

05 dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013372-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE ANDRADE LOPES RIBEIRO (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013372-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FAGNER DE ANDRADE LOPES 

RIBEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 27728229, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27385887, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos (id. 27814944). 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, 
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verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença lançada no id. 27385887, pois as provas 

apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, todavia, 

consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são considerados 

unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, 

não há que se falar em omissão e obscuridade, restando incólume a 

sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença 

como foi lançada. Ante o pagamento voluntário da condenação (id. 

30189354), INTIMO a parte autora para se manifestar, no prazo de 10 dias. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013725-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SANTOS DE AMORIM (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 Processo: 

1013725-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONIEL SANTOS DE AMORIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 28056197, visando à correção da decisão proferida 

no id. 27093524, sob o argumento de que a sentença a apresenta omissão 

e obscuridade, porquanto não considerou as provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando 

a aplicação de multa (id. 28344324). 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. 27093524, pois 

as provas apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, 

todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são 

considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a 

contratação. Assim, não há que se falar em omissão e obscuridade, 

restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013752-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA POLLETTI LEINAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1013752-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDNEIA POLLETTI LEINAT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 28132055, visando à correção da decisão proferida 

no id. 27439809, sob o argumento de que a sentença a apresenta 

obscuridade e omissão, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa tampouco autenticou as inscrições nos órgãos 

de proteção ao crédito. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A 

embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos 

(id. 28345726). 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. 27439809, pois as provas 

apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, todavia, 

consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são considerados 

unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a contratação. 

Ademais, considerando a inversão do ônus da prova, compete à 

embargante impugnar a autenticidade dos documentos apresentados pela 

embargada. Assim, não há que se falar em obscuridade e 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015860-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/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: 

1015860-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CLEUZA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 27801829, visando à correção da decisão proferida 

no id. 26807362, sob o argumento de que a sentença a apresenta omissão 

e obscuridade, porquanto não considerou as provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando 

a aplicação de multa (id. 28364131). 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. 26807362, pois 

as provas apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, 

todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são 

considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a 

contratação. Assim, não há que se falar em omissão e obscuridade, 

restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014340-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OACIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

1014340-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OACIR JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 28374613, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27449741, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28451610). 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. 27449741, pois as provas apresentadas pela reclamada 

foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e 

tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis 

a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em omissão e 

obscuridade, restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no 

mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016057-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE ARRUDA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016057-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA ROSA DE ARRUDA 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 28344290, visando à 

correção da decisão proferida no id. 27002929, sob o argumento de que a 

sentença a apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou 

as provas apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no 

prazo legal. A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os 

argumentos trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28526382). 

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. 27002929, pois as provas apresentadas pela 

reclamada foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas 

sistêmicas, e tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, 

não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em 

omissão e obscuridade, restando incólume a sentença. Quanto à multa, 

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 para, no 

mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014437-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER WEIDEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1014437-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDER WEIDEN DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 27829380, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27284365, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28113415). 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. 27284365, pois as provas apresentadas pela reclamada 

foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e 

tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis 

a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em omissão e 

obscuridade, restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no 

mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012747-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012747-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLEISSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 26856992, visando à correção da 

decisão proferida no id. 26427145, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões intempestivamente, rebatendo os 

argumentos trazidos (id. 28112508). 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. 26427145, pois 
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as provas apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, 

todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são 

considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a 

contratação. Assim, não há que se falar em omissão e obscuridade, 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016423-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1016423-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVAN PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 27958082, visando à correção da decisão proferida 

no id. 27387964, sob o argumento de que a sentença a apresenta omissão 

e obscuridade, porquanto não considerou as provas apresentadas pela 

defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando 

a aplicação de multa (id. 28157158). 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. 27387964, pois 

as provas apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, 

todavia, consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são 

considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a 

contratação. Assim, não há que se falar em omissão e obscuridade, 

restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014012-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY DOMINGO RODRIGUES (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1014012-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONNY DOMINGO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 27829642, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27290621, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28355938). 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. 27290621, pois as provas apresentadas pela reclamada 

foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e 

tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis 

a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em omissão e 

obscuridade, restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no 

mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015751-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GOMES PETROVITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015751-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHELE GOMES PETROVITES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 27953216, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27442449, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou as provas 

apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no prazo legal. 

A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos 

trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28373761). 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. 27442449, pois as provas apresentadas pela reclamada 

foram devidamente analisadas, todavia, consistem em telas sistêmicas, e 

tais documentos são considerados unilaterais e, portanto, não são hábeis 

a comprovar a contratação. Assim, não há que se falar em omissão e 

obscuridade, restando incólume a sentença. Quanto à multa, 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 para, no 

mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi 

lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006371-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006371-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS 

ZEFERINO REQUERIDO: JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA, ORAL SIN 

FRANQUIAS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – id. 28273359, visando à correção da decisão proferida 

no id. 27700791, sob o argumento de que a sentença a apresenta 

omissão, porquanto não apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva e 

decadência. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada 

apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos (id. 

28345255). 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 ocorrência do vício alegado, vez que a sentença reconheceu 

a ilegitimidade da reclamada BARACAT DE LIMA & CIA LTDA ME mas 

silenciou quanto as demais, bem como não abordou o pedido de 

decadência do direito. Assim, RECONHEÇO a ocorrência da omissão na 

decisão lançada no id. 27700791, e RETIFICO o decisório lançado 

equivocadamente, passando a constar corretamente da seguinte forma 

após o paragrafo: “Assim, excluo BARACAT DE LIMA E CIA LTDA da 

relação processual por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC.” (...) Quanto às demais reclamadas, considerando se tratarem de 

franqueado e franqueador, bem como pela nítida sucessão na prestação 

dos serviços pela JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA (id. 22916016), 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva dessas reclamadas. Posto que 

não houve a prestação integral dos serviços, não iniciou o prazo 

decadencial, nos termos do art. 26, § 1º, do CDC, dada a interrupção do 

tratamento odontológico, o qual jamais foi concluído. (...) 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015067-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERREIRA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-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 Processo: 

1015067-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLENE FERREIRA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 

27997468, visando à correção da decisão proferida no id. 27368257, sob 

o argumento de que a sentença a apresenta omissão, porquanto a 

embargada possui inscrições preexistentes nos órgãos de proteção ao 

crédito, todavia, a sentença não aplicou a Súmula n. 385 do STJ. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada apresentou 

contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando a aplicação 

de multa (id. 28371445). 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 as questões trazidas nos embargos de declaração não 

foram apresentadas na contestação (id. 26353324) e a embargante não 

trouxe documento hábil a demonstrar as supostas inscrições 

preexistentes, sendo que o extrato agora juntado consiste em telas 

sistêmicas, no qual sequer consta a data e fonte de consulta, logo, tais 

documentos não são hábeis a comprovar a negativação. Ademais, 

considerando a inversão do ônus da prova, compete à embargante 

impugnar a autenticidade dos documentos apresentados pela embargada 

na exordial quando de sua defesa, conforme expressamente constou na 

sentença, vez que não juntou qualquer documento em sua contestação. 

Assim, não há que se falar em omissão, restando incólume a sentença. 

Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015948-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIDI SANTANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015948-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CIDI SANTANA DA CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 

27855196, visando à correção da decisão proferida no id. 27437394, sob 

o argumento de que a sentença a apresenta omissão e obscuridade, 

porquanto não considerou as provas apresentadas pela defesa. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada apresentou 

contrarrazões, rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando a aplicação 

de multa (id. 28355914). 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. 27437394, pois as provas 

apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, todavia, 

consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são considerados 

unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, 

não há que se falar em omissão e obscuridade, restando incólume a 

sentença. Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014734-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1014734-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLY PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 

27721883, visando à correção da decisão proferida no id. 27439793, sob 

o argumento de que a sentença a apresenta omissão, porquanto não 

considerou as provas apresentadas pela defesa. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A embargada apresentou contrarrazões, 

rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 

28681499). 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. 27439793, pois as provas 

apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, todavia, 

consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são considerados 

unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, 

não há que se falar em omissão, restando incólume a sentença. Quanto à 

multa, 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 para, 

no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como 

foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014558-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA ALVES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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 Processo: 

1014558-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAUDICEIA ALVES PORTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 

27861796, visando à correção da decisão proferida no id. 27438738, sob 

o argumento de que a sentença a apresenta contradição, porquanto não 

considerou as provas apresentadas pela defesa. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal. A embargada apresentou contrarrazões, 

rebatendo os argumentos trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 

28681521). 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. 27438738, pois as provas 

apresentadas pela reclamada foram devidamente analisadas, todavia, 

consistem em telas sistêmicas, e tais documentos são considerados 

unilaterais e, portanto, não são hábeis a comprovar a contratação. Assim, 

não há que se falar em contradição, restando incólume a sentença. 

Quanto à multa, 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 para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015256-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RAPHAEL JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015256-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAN RAPHAEL JESUS DA 

SILVA REQUERIDO: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 28502540, visando à correção da 

decisão proferida no id. 27729929, sob o argumento de que a sentença a 

apresenta omissão, porquanto não apreciou o pedido alternativo, bem 

como a aplicação de multa pelo descumprimento da medida liminar. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. 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 ocorrência do vício alegado, vez que a 

sentença condenou a parte reclamada em obrigação de fazer mas não 

abordou o pedido alternativo, tampouco a aplicação de multa cominatória 

por descumprimento da liminar. Assim, RECONHEÇO a ocorrência da 

omissão na decisão lançada no id. 27729929, e RETIFICO o decisório 

lançado equivocadamente, passando a constar corretamente da seguinte 

forma após o parágrafo: “Sopesados esses elementos, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$3.000,00.” (...) 

Por fim, em petição de id. 27251230 a parte autora informa que a parte 

reclamada não cumpriu com a obrigação de fazer determinada na 

antecipação de tutela (id. 25179192), consistente na entrega de 4.000 

tijolos ou a restituição da quantia de R$ 600,00, e requer a aplicação de 

multa. Todavia, haja vista tratar-se de pedido alternativo, a restituição dos 

valores atende ao resultado prático determinado liminarmente, conforme 

art. 497 e 499 do CPC: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação 

de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a 

tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção 

de tutela pelo resultado prático equivalente. Art. 499. A obrigação somente 

será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível 

a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Deste modo, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa (id. 

27251230) e converto a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando a 

indenização pelos danos materiais sofridos em R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, condenando a 

parte reclamada a: 1) pagar à parte reclamante, a título de indenização 

pelos danos materiais, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e acrescidos 

de juros simples de 1%, contados da citação (05/11/2019) e; 2) pagar à 

parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação 

(05/11/2019). (...) ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e DOU-LHE parcial provimento, corrigindo a omissão indicada. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006354-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIA REGINA PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006354-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMIA REGINA PINHO 

BOTELHO REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 28229259, visando à 

correção da decisão proferida no id. 27388430, sob o argumento de que a 

sentença a apresenta omissão e obscuridade, porquanto não considerou 

as provas apresentadas pela defesa. Os embargos foram interpostos no 

prazo legal. A embargada apresentou contrarrazões, rebatendo os 

argumentos trazidos e pleiteando a aplicação de multa (id. 28648780). 

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. 27388430, pois as provas apresentadas pela 

reclamada foram devidamente analisadas, todavia, não comprovou a 

cessão de crédito, conforme documentos juntados na contestação (id. 

26430987), estando a matéria, portanto, preclusa, sendo incabível em 

sede de embargos à execução rediscutir questões de mérito. Assim, não 

há que se falar em omissão, restando incólume a sentença. Quanto à 

multa, 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 para, 

no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como 

foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009002-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009002-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO EDSON DE 

ALMEIDA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

PHILCO ELETRONICOS SA Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que 

adquiriu na loja requerida 01 (UMA) ESCOVA ROTATIVA BEAUTY SHINE 

PEC07R PHILCO, pelo valor de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e 

noventa centavos), parcelados em dez vezes junto com outros produtos, 

afirmando que o mesmo apresentou defeitos dias após o uso, retornando 

à loja por duas vezes para envio à autorizada, mas o defeito persistiu, e 

tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, 

requer a antecipação de tutela para que as requeridas efetivem a 

restituição do valor do produto, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

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 que a liminar requer devolução 

imediata de valor, sendo que os fatos narrados dependem de prova ainda 

ausente no feito, sendo as até então constantes dos autos insuficientes 

ao intento, 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. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009018-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009018-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALANA SILVA CORREIA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL, na qual a reclamante informa que concluiu o curso 

superior de Engenharia Ambiental, colando grau em 20.02.2019 na UNIC, e 

por inúmeras vezes requereu a expedição do Diploma de Conclusão do 

Curso, atendendo a todas as solicitações da requerida, inclusive a entrega 

de todos os documentos que a mesma já possuía em seus arquivos, por 

três vezes, sempre sendo solicitado prazo, sem obter êxito. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar, determinando à reclamada 

que forneça o diploma devidamente registrado no MEC, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a princípio, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, pois juntou Termo de Ocorrência com a solicitação dos 

documentos pessoais da requerente bem como declaração da requerida 

de que o processo de confecção do diploma ainda está em andamento, 

emitido em 17.01.2020 (id. 30512876), além do atestado de conclusão de 

curso (id. 30512877), coadunando com a narrativa apresentada. Ademais, 

observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à parte 

requerida. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do CPC, DEFIRO parcialmente a ANTECIPAÇÃO da TUTELA 

PLEITEADA, para DETERMINAR que a requerida PROCEDA à expedição e 

registro do Diploma a que faz jus a requerente, no prazo de 15 (quinze 

dias), a partir da intimação desta decisão, sob pena aplicação de multa 

diária a ser arbitrada por este Juízo, em caso de descumprimento. 

CIENTIFIQUE-SE a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento 
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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. 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 implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009074-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AGOSTINHO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-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: 

1009074-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDUARDO AGOSTINHO DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DIVIDA C/C DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/886338-3, e que a residência esta desocupada há três 

anos, porque era um imóvel alugado, mas em razão do falecimento da 

dona do imóvel, está no inventário, se surpreendendo com uma notificação 

constatando irregularidades, oferecendo então defesa que foi 

desconstituída, estando então em cobrança o valor de R$ 3.310,85 (três 

mil trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos) da suposta dívida 

através de cálculo da revisão de faturamento, valor com o qual discorda, e 

tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, bem como suspenda a 

cobrança anunciada, além de retirar a negativação de seu nome o 

protesto levado a efeito pela requerida, 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 Carta ao Cliente (id. 30536537), a fatura 

questionada com vencimento em 30.10.2019 (id. 30536842) no valor 

suscitado, a resposta negativa da ENERGISA quanto à defesa 

apresentada (id. 30536851), demonstrativo de cálculo de recuperação de 

consumo (id. 30536868), certidão positiva de protesto (id. 30536875), 

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 6/886338-3 em razão do 

débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 

04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo, inclusive o 

cartório de protestos, 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. 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. 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. Ainda, intime-se a parte autora a juntar 

documento pessoal atualizado, pois a CNH (id. 30536527) está vencida 

desde 16.01.2014. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009084-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SALVATERRA FLORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009084-24.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAERCIO 

SALVATERRA FLORES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GAZETA DIGITAL 

LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora que foi acusado de 

ter participado de um grupo de extermínio denominado os mercenários, na 

época com divulgação na mídia exibindo uma foto sua expondo os fatos, 

mas por força de decisão perante o processo 12405-26.2016.811.0002 foi 

absolvido das acusações constantes da denúncia, apontando que o sítio 

requerido postou a mesma foto ao publicar novamente sobre o episódio 

em 02.10.2017 com notícia sobre os réus que foram condenados, 

persistindo a ilegitimidade da exposição. Desta forma, requer concessão 

de liminar determinando a exclusão imediata da matéria que vincula a 

fotografia do Requerente, cessando imediatamente seus efeitos, 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 

parcialmente, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte 

autora, vez que juntou (id. 30538469) relatório dos autos criminais 

apontados, em que consta na decisão proferida em 25.03.2019, o 

dispositivo: 3. Com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo 

Penal, ABSOLVER o denunciado LAÉRCIO SALVATERRA FLORES, das 

imputações constantes da denúncia, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento parcial da liminar. 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 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO à requerida que efetive A EXCLUSÃO DA 

FOTO QUE EXPÕE A PARTE REQUERENTE na notícia apontada, 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. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007382-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007382-43.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: ADONE GONCALO 

REVELLES PEREIRA TESTEMUNHA: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu em 

2013 junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas além do 

valor do empréstimo, restou descontado 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, 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. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 

pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. 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. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 
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celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009150-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS THIAGO DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009150-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS THIAGO DOS 

SANTOS FORTES REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 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 prazo no comércio local foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando que não possui 

qualquer relação jurídica com a mesma e desconhece os valores cobrado 

e sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, e tentando 

resolver administrativamente não obteve êxito. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que exclua seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

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

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata extrato SCPC (juntado 

no id. 30562313) a existência de outro apontamento que não o 

questionado (BANCO BRADESCO), além deste ter sido disponibilizado 

ainda em julho/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. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009166-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA 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: 

1009166-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE NETO DOS SANTOS 

REQUERIDO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Vistos, etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que trabalhava para a empresa Ale Distribuidora de Bebidas 

Eireli, e no dia 10.09.2019 foi até à loja requerida retirar produtos 

adquiridos pelo seu empregador constante em 05 (cinco) pallets de 

cerveja e um pallet de óleo de soja, mas quando da conferência na 

empresa constataram a falta de um pallet de cerveja, afirmando que então 

registrou boletim de ocorrência, sendo solicitadas as imagens das 

câmeras do supermercado daquela data, mas este em resposta alegou 

que as imagens já não mais existiam. Desta forma, requer seja 

determinado à parte requerida que colacione aos autos as imagens 

gravadas pelo circuito interno de segurança em seu estacionamento, onde 

se encontrava um caminhão Mercedes 16-20 de placa JZY-7415 

carregando pallets, na data de 10/09/2019, 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 quer o pedido 

liminar certamente restará frustrado já que a parte requerida em resposta 

à solicitação da autoridade policial afirmou não existirem mais as imagens 

daquele dia por sobreposição do sistema utilizado (id. 30570825 e 

30570826), restando o objeto da tutela prejudicado. 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. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 
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atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016601-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA ALCANTARA OAB - MT22401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016601-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM LUCIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Devidamente intimada da determinação de id. 

25753839, a parte autora não apresentou emenda à inicial. A postura de 

INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da 

INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE 

DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de 

busca e apreensão quando os documentos juntados à exordial não 

comprovam a legitimidade da parte para demandar em juízo, haja vista que 

o veículo se encontra registrado em nome diverso do da pessoa que 

figura no polo passivo da ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando 

a parte, devidamente intimada, através de seu procurador, deixa de 

atender a determinação judicial de emenda à inicial, afigurando-se 

desnecessária a intimação pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 00009939420128050038 BA 

0000993-94.2012.8.05.0038, Data de Julgamento: 17/12/2013, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

ambos do CPC e, via de consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo 

Código. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à justiça e para 

não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela 

inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, 

nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código 

de processo Civil. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016414-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN DE CAMPOS TERTERELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1016414-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: YASMIN DE CAMPOS 

TERTERELHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Devidamente intimada da determinação de id. 25662993, a parte autora 

não apresentou emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE 

AUTORA, portanto, importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - 

INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS Á PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO 

IMPROVIDO. Merece ser indeferida a petição inicial de busca e apreensão 

quando os documentos juntados à exordial não comprovam a legitimidade 

da parte para demandar em juízo, haja vista que o veículo se encontra 

registrado em nome diverso do da pessoa que figura no polo passivo da 

ação. É cabível o indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente 

intimada, através de seu procurador, deixa de atender a determinação 

judicial de emenda à inicial, afigurando-se desnecessária a intimação 

pessoal nessas hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - 

APL: 00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011859-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH EGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011859-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: RUTH EGNER Vistos etc. Nota-se que a 

parte requerente não impulsionou o presente feito, deixando de informar o 

endereço da parte requerida, caracterizando-se, assim, total desídia 

conforme preleciona o art. 485, inc. III, do CPC. O Juizado Especial Cível 

não é local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e 

assim deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam 

julgadas no menor tempo possível. Isto posto, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC. 

Deixo de proceder a intimação da parte autora, em razão ao disposto no 

art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em Lei: § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Considerando 

o Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remeta-se 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016660-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CASSIMIRO CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016660-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANE CASSIMIRO 

CURADO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Devidamente 

intimada da determinação de id. 25756981, a parte autora não apresentou 

emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, 

importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016731-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE ALMEIDA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALEXANDRE REDES OAB - MT19090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS 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: 

1016731-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA DE ALMEIDA 

MATOS REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S/A Vistos etc. Devidamente 

intimada da determinação de id. 25799244, a parte autora não apresentou 

emenda à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, 

importa no INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015726-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILMAR DA ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 

1015726-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILMAR DA ROCHA COSTA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Devidamente intimada da 

determinação de id. 25394380, a parte autora não apresentou emenda à 

inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no 

INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016446-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016446-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Verifica-se que a parte autora 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (id. 28069543). 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 
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providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016448-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016448-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA EULINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Devidamente intimada 

da determinação de id. 25718277, a parte autora não apresentou emenda 

à inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no 

INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016370-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LIMA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

1016370-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS LIMA DE SANTANA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Devidamente intimada da 

determinação de id. 25647104, a parte autora não apresentou emenda à 

inicial. A postura de INÉRCIA da PARTE AUTORA, portanto, importa no 

INDEFERIMENTO da INICIAL. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - PETIÇÃO INICIAL - INDEFERIMENTO - 

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS Á 

PROPOSITURA DA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO AUTOR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - APELO IMPROVIDO. Merece ser 

indeferida a petição inicial de busca e apreensão quando os documentos 

juntados à exordial não comprovam a legitimidade da parte para demandar 

em juízo, haja vista que o veículo se encontra registrado em nome diverso 

do da pessoa que figura no polo passivo da ação. É cabível o 

indeferimento da inicial, quando a parte, devidamente intimada, através de 

seu procurador, deixa de atender a determinação judicial de emenda à 

inicial, afigurando-se desnecessária a intimação pessoal nessas 

hipóteses. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-BA - APL: 

00009939420128050038 BA 0000993-94.2012.8.05.0038, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/12/2013). Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos moldes do art. 

321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e, via de 

consequência, JULGO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com espeque no art. 485, I, III e IV, do mesmo Código. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos do artigo 55 da 

Lei 9099/95 c/c artigo 98 e 99 do Novo Código de processo Civil. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas necessárias. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008491-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON VIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CONCEICAO LEITE PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008491-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: EDERSON VIANA DOS 

SANTOS EXECUTADO: LUCAS CONCEICAO LEITE PEREIRA Vistos etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte exequente, diante da 

não localização de bens penhoráveis, requer a extinção do feito (id. 

28945484). A presente ação foi distribuída há vários meses e até o 

momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, muito 

embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. O Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. Em análise dos autos, 

constata-se que por mais de uma vez tentou-se a expropriação de bens 

da parte executada, contudo, todas restaram infrutíferas. Isto posto, defiro 

o pedido de id. 28945484, consequentemente, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Caso haja pedido da parte exequente, fica autorizado que a 

secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Determino, desde já, o 

arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providência acima. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011871-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER PAULA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011871-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IMAGEM SERVICOS DE 

EVENTOS EIRELI REQUERIDO: JENNIFER PAULA DA SILVA FIGUEIREDO 

Vistos etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte requerente é 

microempresa e o empresário individual deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, fazendo-se representar por preposto, e não 
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apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Cumpre ressaltar 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: Art. 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em 

lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Quanto à utilização de preposto em audiência, o 

entendimento jurisprudencial é pacífico: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019) Neste sentido já se pronunciou o Fonaje: ENUNCIADO 

141 (Substitui o Enunciado 110) - A microempresa e a empresa de 

pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em 

audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA). Isto posto, com fundamento no art. 485, inc. IV, 

do CPC, c/c art. 51, inc. I, da Lei nº 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 os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010266-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL ELIAS DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUENTAL SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010266-79.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL ELIAS 

DOMINGOS EXECUTADO: JOSE QUENTAL SOBRINHO Vistos, etc. 

Considerando o decurso do prazo sem oposição de embargos, ante a 

penhora integral via BacenJud (id. 26561527), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. Assim, 

DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. 

Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) “receber, dar quitação”. Considerando o Princípio 

Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à 

parte autora, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Tudo cumprido, 

remetam 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020033-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020033-44.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: GIZELIA SANTOS JUVENAL DE ALMEIDA Vistos etc. 

A exequente requer no id. 28031232 a suspensão do processo por 

estarem as partes em tratativa de conciliação. É o necessário. Decido. 

Insta informar a parte exequente que, em sede de Juizado Especial Cível, 

não há que se falar em suspensão do feito. Neste sentido: Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, 

CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - NÃO OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXISTÊNCIA DE PROCESSO CUJA SENTENÇA DEPENDE DO JULGAMENTO 

DE OUTRA CAUSA - SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA - JUIZADOS ESPECIAIS - 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR 

AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não há identidade 

de partes, da causa de pedir e do pedido entre as ações referidas nos 

autos. Assim, não há que se falar em litispendência. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA AFASTADA. 2 - O art. 265 , IV , a , do CPC dispõe que o 

juiz determinará a suspensão do processo se este depender do 

julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência 

da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo 

pendente. No âmbito dos Juizados Especiais, em obediência aos princípios 

que os norteiam (celeridade, em especial), em vez da suspensão 

processual, dá-se a sua extinção. 3 - A existência de ação de execução 

de acordo judicial homologado ainda em curso impede a tramitação de 

processo de conhecimento cujo objeto se relaciona diretamente com 

aquele feito. Irretocável a sentença que extinguiu o feito sem julgamento 

do mérito. 4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5 - Sentença mantida 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento 

servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95. 6 - Custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da causa pelo recorrente. (TJ-DF - Apelação 

Cível do Juizado Especial ACJ 20140710291217 (TJ-DF) Data de 

publicação: 07/05/2015). Ademais, conforme A.R. de id. 28215743, a parte 

executada sequer foi citada. Deste modo, acolho o pedido retro, como 

desistência do presente feito. Assim estabelece o Enunciado 90 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – BeloHorizonte-MG). Isto 

posto, HOMOLOGO, para que surta os legais e jurídicos efeitos, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a 

DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012522-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012522-92.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: VALDIRENE SILVA PEREIRA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes (id. 29596514), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b 

do NCPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 
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JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012385-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNY SULLYVAN DA SILVA LIMA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012385-13.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: JANNY SULLYVAN DA SILVA 

LIMA SOUSA Vistos etc. Tendo em vista a informação do exequente (id. 

29590751) de que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Considerando o Princípio Constitucional de 

acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA à parte autora, nos 

termos do art. 54 da lei 9.099/95. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011118-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA GOMES SOARES VIEIRA (EXECUTADO)

REGINALDO GOMES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011118-06.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: REGINALDO GOMES VIEIRA, ELISANGELA GOMES SOARES 

VIEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Isto posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes (id. 

30063435), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Consequentemente, 

revogo a penhora realizada via Reanjud, conforme extrato em anexo. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Ante o 

bloqueio efetuado (id. 26576585), EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da parte exequente, havendo, se for o caso, 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011111-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MHYCHELY NAZARETH DA SILVA - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MACEDO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011111-14.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MHYCHELY NAZARETH DA 

SILVA - EIRELI - ME EXECUTADO: GILSON MACEDO DE JESUS Vistos etc. 

Considerando o decurso do prazo sem oposição de embargos (id. 

28261162), ante a penhora integral (id. 26412961), tem-se a quitação do 

valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. Assim, 

DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Reitere-se o ofício ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei para que 

proceda à transferência do valor de R$ 912,48 (corrigido pela Conta 

Única) penhorado na ação n. 8022684-61.2018.811.0002 para estes 

autos. Após, EXPEÇA-SE, então, o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA à parte autora, nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Tudo 

cumprido, 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: 1018093-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE XAVIER DOS SANTOS FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018093-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOICE XAVIER DOS SANTOS 

FRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em petição de id. 28378563 a 

parte autora apresenta justificativa para a ausência à audiência de 

conciliação (id. 28294361), alegando que o ônibus apresentou problemas 

mecânicos. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a autora não 

compareceu no Juizado Especial naquela data, mesmo que atrasada. Além 

disso, sequer seu advogado esteve presente ao ato, razão pela qual não 

acolho a justificativa apresentada. Diante do não comparecimento da parte 

autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Cumpre ressaltar 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: 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: 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 fundamento no art. 485, inc. 

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. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009005-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

ROZINALVA GONCALINA DA COSTA OAB - MT8859/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009005-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE FATIMA DE CAMPOS 

REQUERIDO: YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto no id. 28333733, 

visando à correção da decisão proferida no id. 27279476, sob o 

argumento de que ocorreu erro material, vez que a reclamante 

compareceu à audiência de conciliação, estando a reclamada ausente. Os 

embargos foram interpostos no prazo legal. É o Breve Relato. Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Diante do teor da sentença de id. 27279476, 

verifica-se que resta razão à embargante, tratando-se de nítido equívoco, 

posto que extinguiu o feito pela contumácia, todavia, a parte autora 

compareceu ao ato. Assim, RECONHEÇO a ocorrência do ERRO 

MATERIAL da decisão lançada no id. 27279476 e RETIFICO o decisório 

exarado equivocadamente, como suscitado, passando a constar 

corretamente da seguinte forma: (...) Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Decido. A reclamada foi 

devidamente citada no id. 26722370 mas não compareceu na audiência de 

conciliação (id. 27150126), assim DECRETO A REVELIA da reclamada, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 344 do CPC, e passo 

ao julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355, inciso II do CPC. 

MÉRITO: Aduz a parte requerente que adquiriu na loja da reclamada uma 

mesa de jantar e cadeiras, no valor de R$ 1.700,00, entretanto, os móveis 

não foram entregues. Informa que tentou resolver a questão 

administrativamente, inclusive perante o Procon, todavia, não obteve êxito. 

A parte requerida mesmo sendo validamente citada e intimada não 

compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou 

contestação. 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. A parte requerente 

apresentou comprovante do pedido realizado no estabelecimento 

comercial da reclamada, mas não demonstrou o pagamento da entrada, 

nem mesmo das parcelas quitadas mediante cartão de crédito. Contudo, 

em se tratando de relação de consumo, declarada a compra e venda pelo 

consumidor, é incumbência da empresa responsável pela venda os 

motivos da recusa em entregar o bem. A inversão do ônus da prova não 

tem caráter absoluto. Todavia, realizada a compra e venda, deveria a 

empresa requerida comprovar, ainda que minimamente, que não recebeu o 

pagamento pelos produtos vendidos. Tal responsabilidade é objetiva nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua: 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. No caso, a parte 

reclamante comprovou que adquiriu os produtos da requerida, entretanto, 

jamais recebeu os móveis, sendo assim, o valor pago deve ser restituído à 

parte reclamante a título de danos materiais, no montante de R$ 1.700,00 

(mil e setecentos reais), devidamente acrescidos de juros e correção 

monetária. Do mesmo modo, resta evidente que a conduta da requerida 

NÃO pode ser considerada apenas como mero aborrecimento, pois não 

entregou o produto adquirido, tendo a parte autora registrado reclamação 

no Procon e, novamente, não foi atendida pela empresa, assim, todas 

estas considerações são motivos ensejadores da reparação por danos 

morais. Cumpre ao comerciante agir com a diligência necessária a impedir 

que tais condutas possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente análogo da nossa E. Turma 

Recursal: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA PELA INTERNET - 

PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 

INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU 

MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO 

QUANTUM - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - 

IMPOSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO 

DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de 

comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, II do 

CPC. 2. Constatada a falha na prestação do serviço, pois, além de não 

efetuar a entrega do produto adquirido, a requerida não atendeu as 

reclamações administrativas da autora, e continuou descontado o valor do 

produto na fatura do cartão de crédito da reclamante. 3. O dano moral 

deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve 

ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme orientação do e. Superior 

Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a 

indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da 

citação. 5. Evidenciada a falha na prestação do serviço, se revela devida 

a restituição simples das parcelas que já foram quitadas, como 

determinado na sentença. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(N.U 1000496-53.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2019, Publicado no 

DJE 16/10/2019) Feitas as ponderações acima, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, condenando a parte reclamada 

a pagar à parte reclamante: 1) a título de indenização pelos danos 

materiais, a quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso (15/03/2019), e acrescidos 

de juros simples de 1% ao mês, contados da citação (27/11/2019); 2) 

pagar à parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data, e acrescidos de juros simples de 1% ao mês, 

contados da citação (27/11/2019). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito (...) Assim, CONHEÇO os embargos de 

declaração e DOU-LHE provimento corrigindo o erro material indicado. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015782-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015782-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernando de Souza 

Xavier Reclamado: Banco Bradesco Cartões S/A. SENTENÇA Vistos etc. 
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Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da ausência de documento indispensável: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou que o comprovante de negativação anexo aos autos 

não detém robustez probatória, motivo pelo qual, pugnou para que o 

Reclamante fosse intimado a emendar a inicial sob pena de indeferimento 

e, conseguintemente, extinção do processo sem a resolução do mérito. 

Não obstante os argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os 

mesmos devem ser repelidos. A meu ver, os requisitos constantes nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, 

não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar 

um crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 571,21. No entanto, o Autor afirmou 

que não possui débito algum com a instituição financeira (no tocante ao 

contrato que figura no banco dos órgãos restritivos), bem como, que não 

foi notificado premonitoriamente acerca da pendência, motivo pelo qual, 

entente que tanto a cobrança quanto a inserção creditícia são indevidas. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

sustentou que, apesar de ter se utilizado dos serviços da instituição 

financeira, o Reclamante não efetuou os pagamentos que se faziam 

necessários, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a 

serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a parte Autora tenha ventilado argumentos 

no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo 

entre as partes, entendo que o Reclamado apresentou provas verossímeis 

acerca da regularidade da contratação dos seus serviços (cartão de 

crédito), bem como, da origem da dívida motivadora do apontamento 

restritivo debatido nesta lide. Extrai-se dos andamentos processuais que, 

antes mesmo da realização da audiência conciliatória, o Reclamado não só 

protocolou a sua defesa (Id. nº 26472720), como também, apresentou uma 

manifestação complementar (Id. nº 27232171) no intuito de anexar 

algumas faturas de cobrança. Pois bem, apesar de não ter sido 

apresentada a cópia do instrumento contratual primário firmado entre as 

partes (referente a adesão ao cartão de crédito), reitero que o Reclamado 

anexou aos autos várias faturas de cobrança em nome do Reclamante, as 

quais demonstraram não só que o serviço de cartão de crédito foi 

usufruído, mas, principalmente, que foram efetivados os pagamentos de 

várias faturas. Inobstante as provas acima mencionadas possam ser 

consideradas como unilaterais, tenho que as mesmas, excepcionalmente, 

não merecem ser desprezadas, pois, além de o endereço registrado nas 

faturas de cobrança ser a mesma localidade indicada pelo Reclamante no 

preâmbulo da inicial (“Rua 20, Quadra 10, Bairro Vitória Régia, Várzea 

Grande – MT”), foi computada a realização de pagamentos durante o 

período de agosto/2017 a março/2018, o que, definitivamente, não condiz 

com o comportamento de um fraudador. Desta forma, reitero que, 

independentemente de não ter sido apresentado um instrumento contratual 

assinado, as faturas anexas à defesa se revelaram documentos aptos o 

suficiente para atestar a regularidade da contratação do serviço de cartão 

de crédito pela pessoa do Reclamante. Já no que diz respeito à origem da 

dívida questionada pelo Demandante, entendo que a mesma foi igualmente 

esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas 

anexas ao Id. nº 27232171, apesar de ter usufruído do serviço de cartão 

de crédito, a parte Autora deixou de honrar os pagamentos que se faziam 

necessários a partir da fatura correspondente ao mês 04/2018, razão pela 

qual, tenho que restou devidamente justificada a inserção de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No que se refere a alegação do 

Reclamante de que não teria recebido nenhuma notificação premonitória 

acerca da pendência debatida nesta lide, entendo que não há a menor 

possibilidade de ser imputada qualquer responsabilidade à instituição 

financeira, pois, segundo previsão contida na súmula 359 do STJ: “Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Com o protocolo da contestação, 

bem como, tendo em vista as faturas apresentadas nos autos antes 

mesmo da realização da audiência conciliatória, entendo que cabia ao 

Reclamante ter refutado pontualmente todas as explanações e provas 

apresentados pela instituição Demandada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação anexada aos autos, tenho 

que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para comprometer 

a credibilidade da tese defensiva, pois, não bastassem os irrefutáveis 

indícios acerca da regularidade da relação negocial (identidade de 

endereço e ainda, registro de vários pagamentos nas faturas emitidas pela 

financeira), o Reclamante quedou-se silente em apresentar qualquer prova 

de que chegou a extraviar os seus documentos pessoais, o que, em tese, 

poderia ensejar a eventual atuação de um fraudador. Portanto, restando 

devidamente comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as partes, 

bem como, não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer 

comprovante indicando a quitação integral das dívidas provenientes do 

serviço de cartão de crédito (vencidas a partir de 04/2018), entendo que a 

anotação creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

reconhecer a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar toda a sucinta fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência do TJSP: “CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e 

indenizatória. Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de 

faturas representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão 

de crédito, comprovado o pagamento integral pelo usuário durante largo 

tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do 

dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos integrais das 

faturas por período expressivo, tornando-se inadimplente a partir de 

agosto de 2015, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada 

pelo réu. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos 

constitutivos do seu direito. Prova contida nos autos a revelar que o autor 

celebrou o contrato de cartão de crédito, que utilizou para efetuar 

despesas, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas em momento 

precedente ao mês de agosto de 2015. Existência do débito evidenciada. 

Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação 

jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. (...). 

(TJ-SP 10244810320168260405 SP 1024481-03.2016.8.26.0405, Relator: 

João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 31/07/2018, 19ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Considerando que o Reclamado 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (artigo 373, II do 

CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

exaradas na petição inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o 

que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pelo Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente 

(ciente da existência do vínculo com a instituição financeira ré e ainda, de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A explanação apresentada pelo Reclamante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (faturas com identidade de endereço e registros 

de pagamentos), possivelmente seria condenada em danos morais, 

causando um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o que, 

repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor 
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não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser 

corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não 

afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 

4º, do CPC/2015 c/c enunciado nº 114 do FONAJE). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 02 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000875-66.2020.8.11.0002 Reclamante: Francieli Silva de 

Oliveira Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Da incompetência do Juizado Especial: Preliminarmente, o 

Reclamado defendeu a necessidade de ser realizada uma perícia 

grafotécnica na assinatura lançada no contrato que se encontra anexo à 

contestação. No entanto, por entender que a complexidade da referida 

prova não está em harmonia com os princípios norteadores do Juizado 

Especial Cível, o Reclamado pugnou para que o processo fosse extinto 

por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Tendo em vista que os 

argumentos supracitados estão intimamente concatenados ao mérito da 

lide, postergarei a análise da preliminar em debate. - Da ausência de 

condição da ação – Da falta de interesse de agir: Ainda como matéria 

preliminar, o Reclamado sustentou que a parte Autora não apresentou 

provas de que a sua pretensão chegou a ser resistida pela instituição 

financeira, condição esta que entende ser essencial para formação da 

lide. Desta forma, por entender que a Reclamante não possui interesse de 

agir, o Reclamado postulou para que o processo fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Não obstante as considerações acima mencionadas, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha sido provocado 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada indevidamente faz emergir 

não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Como 

prejudicial de mérito, o Reclamado sustentou que a pretensão indenizatória 

da Reclamante se encontra prescrita, pois, apesar de seu nome ter sido 

negativado em 02/06/2016, a demanda somente foi ajuizada em 2020, ou 

seja, após o decurso do prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3º, V, do 

Código Civil). Com a devida vênia à explanação apresentada pelo 

Reclamado, tenho que a mesma não reivindica o acolhimento deste juízo. 

Embora a anotação do nome da Reclamante junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito tenha sido efetivada na longínqua data de 02/06/2016, o fato é 

que a consumidora somente tomou conhecimento da referida situação 

quando tentou usufruir do seu crédito, o que, segundo consta da 

exposição inicial, ocorreu na data de 20/10/2019. Oportuno registrar ainda 

que, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o termo inicial da 

contagem do prazo prescricional é justamente a data em que o titular do 

direito teve a efetiva ciência do evento danoso (negativação “indevida”), 

razão pela qual, não há como ser acolhida a tese defensiva. Nesse 

sentido, segue abaixo uma decisão oriunda do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL- DANO MORAL - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO- JUROS DE MORA. À pretensão de reparação civil 

aplica-se o prazo prescricional de três anos, consoante disposição 

prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem 

do prazo prescricional é a data em que o titular do direito teve ciência do 

evento danoso. (...). (TJ-MG - AC: 10000191004738001 MG, Relator: José 

Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 

10/02/2020).”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito 

arguida. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

20/10/2019, ao tentar efetuar uma compra mediante crediário, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 606,57. No entanto, a Autora informou que desconhece a 

dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, que nunca contratou os 

serviços da instituição financeira e ainda, que presume se tratar de uma 

fraude com o seu nome. Por entender que foi negativada indevidamente e 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade 

do vínculo entre as partes (referente à contratação do serviço de cartão 

de crédito), bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido 

pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credor, não havendo de 

se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora a Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não há nenhum vínculo contratual entre as partes, 

entendo que as provas anexadas à defesa retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. No que se refere à relação jurídica 

anteriormente estabelecida entre os litigantes (relacionadas à contratação 

de um serviço de cartão de crédito), tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta 

de Adesão” (assinada), documento de identificação pessoal e ainda, 

algumas “faturas de cobrança”. Ademais, de suma relevância registrar 

que a assinatura lançada no instrumento contratual supracitado guarda 

notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à 

exordial e no termo de audiência de conciliação, motivo pelo qual, entendo 

ser prescindível a realização de qualquer prova de cunho pericial para se 

atestar a legitimidade da contratação. Outrossim, consigna-se que o 

endereço residencial registrado no mencionado contrato, bem como, nas 
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faturas de cobrança, (“Rua 115, nº 12, Quadra 14, Bairro Jardim Eldorado, 

Várzea Grande – MT”) é exatamente a mesma localidade indicada pela 

Reclamante no preâmbulo da exordial e ainda, a Cédula de Identidade 

apresentada pela instituição financeira Ré é o mesmo documento de 

identificação que instruiu a inicial. Como se não bastasse, extrai-se das 

faturas protocolizadas junto à contestação que foi registrado o pagamento 

parcial da fatura correspondente ao mês 04/2016, o que, definitivamente, 

não condiz com o perfil de um eventual fraudador e, por corolário lógico, 

confere uma maior lisura ao vínculo negocial. Já no que diz respeito à 

origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas 

faturas anexas à defesa, embora o serviço de cartão de crédito tivesse 

sido devidamente usufruído, a parte Autora deixou de honrar os 

pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura correspondente 

ao mês 05/2016, razão pela qual, tenho que restou justificada a inserção 

de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No que se refere a 

alegação da Reclamante de que não teria recebido nenhuma notificação 

prévia acerca da pendência debatida nesta lide, entendo que não há a 

menor possibilidade de ser imputada qualquer responsabilidade à 

instituição financeira, pois, segundo previsão contida na súmula 359 do 

STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Após o protocolo 

da contestação, entendo que cabia à Reclamante rechaçar de forma 

específica todos os argumentos e documentos apresentados pelo 

Reclamado, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventiladas apenas 

considerações genéricas, pois, apesar de ter defendido a necessidade de 

ser realizada uma “perícia grafotécnica”, a Reclamante não apontou 

nenhum vestígio de fraude na assinatura lançada no instrumento 

contratual (a qual, reitero, guarda flagrante semelhança com àquelas 

exaradas nos documentos que instruíram a inicial) e ainda, não 

apresentou nenhuma prova de que chegou a extraviar os seus 

documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a ação de um terceiro 

fraudador). In casu, restando documentalmente comprovado o vínculo 

outrora estabelecido entre as partes, bem como, a origem da dívida 

motivadora do apontamento creditício e ainda, não tendo sido apresentado 

pela Reclamante qualquer comprovante indicando a devida 

contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como ser 

reconhecida a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue 

transcrito, por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E 

RECURSO ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. 

Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as 

partes. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que 

afirma desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. 

Réu que logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a 

origem do débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano 

moral inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual assinado, documento de 

identificação pessoal e ainda, faturas indicando a realização de 

pagamento), possivelmente seria condenado em danos morais, causando 

um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o que, repita-se, deve 

ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares, bem como, a prejudicial de mérito arguida 

e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento 

de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro 

no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 

FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o 

referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015 c/c enunciado 114 do FONAJE). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 02 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000812-41.2020.8.11.0002 Reclamante: Elizangela Rodrigues 

Campos Reclamada: TIM Celular S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pela Reclamada, bem como, não 

tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova complementar, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar realizar compras no crediário, tomou conhecimento de que o 

seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de supostas dívidas representadas pelo valor total de 

R$ 351,00 (contratos GSM0113888655371; GSM0113929365867 e 

GSM0113970339093). A Autora destacou que, ao buscar informações 

junto à empresa de telefonia, tomou conhecimento de que havia sido vítima 

de uma fraude. Por entender que foi negativada indevidamente e que tal 

fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante 
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ingressou com a demanda indenizatória. Extrai-se dos andamentos 

processuais que, não obstante tivesse sido devidamente citada/intimada 

(AR anexo ao Id. nº 28972811), a Reclamada não compareceu à audiência 

de conciliação realizada nos autos (Id. nº 29140847), tampouco 

apresentou a sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95 que: “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.”. (Destaquei). Ademais, dispõe a 

Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que: 

“SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. 

(Destaquei). Outrossim, cumpre transcrever o que preconiza o artigo 344 

do Código de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.”. (Destaquei). Concatenando os dispositivos 

legais supracitados à presente demanda, bem como, considerando a 

ausência injustificada da Reclamada à sessão conciliatória e ainda, 

reitera-se, o fato da mesma não ter apresentado a sua contestação, aplico 

os efeitos da revelia e consequentemente, presumo como verdadeiras as 

explanações da Reclamante. Entendo que, tendo sido questionada a 

existência de vínculo jurídico pela Demandante, cabia à Reclamada 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços, bem como, a 

legitimidade das pendências motivadoras dos apontamentos restritivos 

mediante a apresentação de justificativas e provas idôneas (como por 

exemplo a cópia de um instrumento contratual assinado pela cliente; um 

termo de confissão de dívidas assinado; telas sistêmicas; faturas de 

cobrança; relatórios de chamada ou ainda, eventual arquivo de áudio 

demonstrando o conhecimento da consumidora acerca da existência de 

alguma dívida em seu nome), o que, definitivamente, em decorrência de 

sua revelia, não logrou êxito em fazer. Em se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), tenho que a Reclamada assume todos os riscos de 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

dos seus serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Demandante fossem prejudicados. Portanto, não tendo sido comprovada 

qualquer relação entre as partes, tampouco esclarecida qual a origem das 

pendências submetidas à apreciação deste juízo, entendo que os 

apontamentos creditícios efetivados pela Reclamada se revelaram 

totalmente ilícitos (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a empresa 

de telefonia deve ser compelida não só a promover o cancelamento das 

pendências existentes em seus sistemas, como também, das anotações 

debatidas na lide e ainda, responder por todos os infortúnios vivenciados 

pela consumidora. No que se refere à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos suficientes para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo sem 

possuir qualquer vínculo contratual com a operadora de telefonia, ainda 

assim teve o seu nome negativado de forma irregular e abusiva perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência oriunda do TJSE: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

PELOS AUTORES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 

00014696120188250040, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). No que tange 

à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, 

pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade das dívidas debatidas nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover o cancelamento definitivo das anotações 

restritivas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais à Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação/inclusão dos apontamentos restritivos 

(02/12/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

02 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000840-09.2020.8.11.0002 Reclamante: Mayckon de Souza 

Ribeiro Reclamada: TIM Celular S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

necessidade de correção do polo passivo: Preliminarmente, a Reclamada 

esclareceu que, na data de 31/10/2018, a “TIM S/A.” incorporou a “TIM 

CELULAR S/A.”, bem como, que a incorporadora se responsabilizará por 

todos os atos jurídicos praticados pela incorporada, motivo pelo qual, 

postulou pela correção do polo passivo da demanda. Após analisar as 

sucintas considerações apresentadas pela operadora de telefonia Ré, 

bem como, em não havendo nenhum prejuízo à pessoa da parte 

Reclamante, DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo formulado na 

contestação. - Da não concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que, 

embora tenha afirmado que não possui condições para custear os 

encargos da presente lide, o Reclamante não apresentou provas capazes 

de demonstrar a real necessidade de usufruir do almejado benefício. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou para que o Autor 

fosse intimado a apresentar provas acerca da sua condição de 

miserabilidade jurídica. Com a devida vênia aos argumentos apresentados 

pela Reclamada, tenho que os mesmos não reivindicam a guarida deste 

juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). Outrossim, 

entendo que, se a Reclamada defende a necessidade de rejeição do 

pedido de assistência judiciária formulado pelo Reclamante, cabia à própria 

empresa de telefonia apresentar a este juízo alguma prova passível de 

afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica da 

parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como 

se não bastasse, consigno que, independentemente da concessão do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Do pedido contraposto: Por 

fim, a Reclamada sustentou em caráter preliminar que, diante dos débitos 

que subsistem como pendentes em seus sistemas, o Reclamante deverá 

ser condenado ao pagamento da importância de R$ 484,91 (quatrocentos 

e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos). Tendo em vista que as 

considerações supracitadas estão intimamente concatenadas ao mérito da 

lide, postergarei a análise da preliminar em debate. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar compras no 

crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 484,91. O Autor destacou que, ao buscar 

informações junto à empresa de telefonia, tomou conhecimento de que 

havia sido vítima de uma fraude. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (TIM LIVE INTERNET 

50GB), bem como, que o valor pendente em seus sistemas corresponde a 

uma multa por quebra de fidelização. A operadora Ré defendeu a 

regularidade da multa aplicada, bem como, que inexistem danos morais a 

serem indenizados. Todavia, a Postulada ressaltou que, caso não tenha 

sido o Reclamante quem contratou os seus serviços, é forçoso concluir 

que o ato foi perpetrado por um terceiro de má-fé, o que, por sua vez, 

afasta a responsabilidade da operadora de telefonia (culpa exclusiva de 

terceiro). Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter 

ventilado breves considerações acerca da suposta regularidade do 

vínculo estabelecido com a parte Autora, registra-se que a empresa de 

telefonia Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum 

documento idôneo para comprovar a efetiva contratação dos seus 

serviços. Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, 

entendo que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples 

“print” de telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial/contratual entre os litigantes, tampouco a 

legitimidade da dívida que está sendo cobrada do consumidor. No intuito de 

corroborar o entendimento supramencionado, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (artigo 17 do CDC), bem como, tendo sido 

questionada a existência de vínculo por parte do Demandante, entendo 

que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços 

mediante a apresentação de documentos dotados de integridade (como 

por exemplo um contrato de adesão devidamente assinado; a cópia dos 

documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da contratação dos serviços; arquivos de áudio em que o próprio 

Reclamante tenha manifestado a sua anuência com qualquer serviço que 

lhe estava sendo ofertado ou ainda, externa o seu conhecimento acerca 

de pendências existentes em seu nome, etc.), ônus este do qual a 

operadora de telefonia não se desincumbiu. Consigna-se que a matéria 

debatida nos autos (fraude na contratação de serviços) não é estranha 

às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela empresa de telefonia 

(a qual, reitera-se, deve sempre zelar pela segurança na contratação de 

quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade da 

Reclamada. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

tanto a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento do 

Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser compelida não só a promover o cancelamento 

da pendência que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

compromete o acolhimento do pedido contraposto formulado na 

contestação), como também, em responder pelos infortúnios suportados 

pelo consumidor. No que se refere à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas de que a conduta 
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perpetrada pela Reclamada provocou transtornos suficientes para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o Reclamante, mesmo sem 

possuir qualquer vínculo negocial com a empresa de telefonia (tanto é que 

a empresa Reclamada não se dignou em apresentar nenhum contrato 

devidamente assinado pela parte Autora), teve o seu nome negativado de 

forma irregular e abusiva perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJSE: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR 

INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELOS AUTORES – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA – (...) – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 

VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00014696120188250040, Relator: 

Elvira Maria de Almeida Silva, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar a 

fundamentação supra, segue abaixo um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

(referente à impugnação do pedido de gratuidade da justiça) e, no tocante 

ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade da dívida debatida 

nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover o 

cancelamento definitivo da anotação restritiva no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação/inclusão do apontamento restritivo (07/09/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da 

parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, DETERMINO à 

Secretaria deste juízo para promover a retificação do polo passivo junto 

ao PJE, a fim de fazer figurar como Ré a empresa “TIM S/A.” (CNPJ nº 

02.421.421/0001-11; Rua Fonseca Telles, nº 18/30, São Cristóvão, CEP 

20.940-2000 – Rio de Janeiro/RJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se do DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 02 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes 

da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018809-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALACY LIMA DE CASTRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018809-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Walacy Lima de 

Castro Reclamada: TIM Celular S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

retificação do polo passivo: Preliminarmente, a Reclamada esclareceu que, 

na data de 31/10/2018, a “TIM S/A.” incorporou a “TIM CELULAR S/A.”, o 

que, por sua vez, acarretou a extinção da empresa incorporada. Com 

respaldo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou pela correção 

do polo passivo da demanda. Após analisar as sucintas considerações 

apresentadas pela operadora de telefonia Ré, bem como, em não havendo 

nenhum prejuízo à pessoa da parte Reclamante, DEFIRO o pedido de 

retificação do polo passivo formulado na contestação. - Da não 

comprovação de pretensão resistida – Ausência do interesse de agir: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que o Reclamante 

não obteve sucesso em apresentar provas de que chegou a buscar a 

solução administrativa do problema noticiado na exordial. Desta forma, a 

empresa Demandada postulou pela suspensão dos autos, a fim de permitir 

à parte Demandante comprovar a utilização da homepage 

“www.consumidor.gov.br”, sob pena de extinção do feito, sem julgamento 

do mérito, por falta de interesse de agir. Com a devida vênia às 

considerações apresentadas pela empresa de telefonia Ré, tenho que as 

mesmas não comportam acolhimento. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

ainda que a Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa 

(até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de o Reclamante ter sustentado que foi 

negativado indevidamente faz emergir não só o seu interesse, como 

também, a sua legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar adquirir alguns 

produtos, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de duas 

supostas dívidas, cada uma representada pela importância de R$ 99,90. 

No entanto, o Autor informou que não reconhece as dívidas que lhe estão 

sendo cobradas, pois, jamais fez qualquer contrato com a empresa Ré. 
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Além disso, o Postulante relatou ter possuído um chip há mais de 03 anos, 

contudo, o mesmo era pré-pago, não assinado qualquer contrato com a 

operadora de telefonia. Por entender que foi negativado indevidamente e 

ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (banda larga residencial), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento de faturas por parte do 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

Id. nº 27656703 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor do Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter 

ventilado breves considerações acerca da suposta regularidade do 

vínculo estabelecido com a parte Autora, registra-se que a empresa de 

telefonia Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum 

documento idôneo para comprovar a efetiva contratação dos seus 

serviços. Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, 

entendo que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples 

“print” de telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial/contratual entre os litigantes, tampouco a 

legitimidade das dívidas que estão sendo cobradas do consumidor. No 

intuito de corroborar o entendimento supramencionado, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (artigo 17 do CDC), bem como, tendo sido 

questionada a existência de vínculo por parte do Demandante (o qual 

sustentou de forma veemente não ter assinado nenhum contrato com a 

operadora), entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva 

contratação de seus serviços mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade (como por exemplo um contrato de adesão 

devidamente assinado; a cópia dos documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da contratação dos serviços; 

arquivos de áudio em que o próprio Reclamante tenha manifestado a sua 

anuência com qualquer serviço que lhe estava sendo ofertado ou ainda, 

externa o seu conhecimento acerca de pendências existentes em seu 

nome, etc.), ônus este do qual a operadora de telefonia não se 

desincumbiu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos (fraude na 

contratação de serviços) não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas/fornecidas pela empresa de telefonia (a qual, reitera-se, 

deve sempre zelar pela segurança na contratação de quaisquer dos seus 

serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma 

não tem o condão para afastar a responsabilidade da Reclamada. A fim de 

respaldar a fundamentação supracitada, oportuno transcrever os 

ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de 

direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no 

direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade 

objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a 

existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito 

interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos 

acima. Nesse sentido, de regra só é considerada excludente da 

responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, 

quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, 

profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a 

promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a 

conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. 

(...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a 

relação contratual existente entre os litigantes, entendo que tanto as 

cobranças quanto as negativações registradas em detrimento do 

Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser compelida não só a promover o cancelamento 

das pendências que subsistem em seus sistemas, como também, em 

responder pelos infortúnios suportados pelo consumidor. No que se refere 

à reparação do dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma 

relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não tenho dúvidas de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante, mesmo sem possuir qualquer vínculo negocial com a empresa 

de telefonia (tanto é que a empresa Reclamada não se dignou em 

apresentar nenhum contrato devidamente assinado pela parte Autora), 

teve o seu nome negativado de forma irregular e abusiva perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência do TJSE: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

PELOS AUTORES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 

00014696120188250040, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). No que tange 

à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, 

pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

(pretensão resistida/interesse de agir) e, no tocante ao mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 
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9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para DECLARAR a inexigibilidade das dívidas debatidas nos autos, bem 

como, DETERMINAR à Reclamada para promover o cancelamento definitivo 

das anotações restritivas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da presente data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a 

partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento 

danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação/inclusão dos 

apontamentos restritivos (29/07/2019). Por fim, RATIFICO a decisão 

interlocutória vinculada ao Id. nº 27656703 e ainda, DETERMINO à 

Secretaria deste juízo para promover a retificação do polo passivo junto 

ao PJE, a fim de fazer figurar como Ré a empresa “TIM S/A.” (CNPJ nº 

02.421.421/0001-11). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

do DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 02 de março de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERNANDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000834-02.2020.8.11.0002 Reclamante: Edinaldo Fernando de 

Arruda Reclamada: VIVO S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do indeferimento da petição inicial por ausência de 

comprovante de residência válido: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que o Reclamante não apresentou nenhum comprovante de 

residência válido, pois, limitou-se a acostar aos autos um documento que 

se encontra em nome de terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, 

a Operadora Ré pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e, 

consequentemente, para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do mérito. Inobstante a exposição ventilada pela Reclamada, tenho que a 

mesma deve ser repelida. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 

4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; ”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, considerando que 

a empresa de telefonia Ré possui uma filial nesta Comarca, não verifico 

nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse de agir – Da 

pretensão resistida: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada 

sustentou que não houve qualquer contato prévio pelo Reclamante, o que, 

por sua vez, demonstra que não houve pretensão resistida por parte da 

empresa de telefonia. Por entender que o Autor não possui interesse de 

agir, a Ré postulou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Em que pesem os argumentos ventilados pela Reclamada, entendo 

que os mesmos devem ser igualmente refutados. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha sido provocada 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado de forma indevida faz 

emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta pessoal extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou em caráter preliminar que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou junto à CDL do seu município, motivo pelo qual, 

postulou para que o mesmo fosse intimado a emendar a inicial (a fim de 

apresentar um extrato de consulta obtido pessoalmente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito), sob pena de indeferimento da 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante às 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 75,53. No entanto, o Autor relatou jamais ter firmado qualquer 

contrato com a Operadora Ré, bem como, que não recebeu nenhuma 

notificação acerca do apontamento. Por entender que a inserção creditícia 

é indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o 

Reclamante foi titular da linha telefônica (65) 99670-8608 (habilitada no 

Plano Controle), bem como, que em decorrência do inadimplemento de 

faturas, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar 

toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um 

motivo suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, 

Info 585). A fim de corroborar o posicionamento supra, segue transcrita 

uma decisão oriunda do TJRS: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO 

PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. 

ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA 

VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz não está obrigado a analisar 

individualmente as alegações das partes, muito menos está obrigado a 

contraditá-las, uma a uma; ou, como decide reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a todas as 

teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo 

constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir 

fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento, tal como 

ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

30/08/2018).”. (Destaquei). Pois bem, extrai-se da decisão anexa ao Id. nº 

28013459 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor do Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter 

defendido a regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que a 

empresa Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas (cujo endereço destoa completamente daquele 

informado pela Demandante), não anexando aos autos absolutamente 
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nenhum documento apto para comprovar a efetiva contratação dos seus 

serviços. Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, 

contemplo o entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho 

unilateral, o simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial, tampouco a 

legitimidade da dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de 

fortalecer o referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência do TJSP: “APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não 

apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si 

só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ilegitimidade da cobrança 

– Declaração de inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do 

nome da autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária – 

(...) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, com inversão dos 

ônus decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10106503920178260602 

SP 1010650-39.2017.8.26.0602, Relator: Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a contratação de seus 

serviços mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, 

como por exemplo um instrumento contratual devidamente assinado pelo 

cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter 

sido exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, um arquivo de 

áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua adesão a algum 

serviço que lhe foi ofertado ou reconhecido a existência de alguma dívida 

em seu nome, ônus este que, definitivamente, a operadora de telefonia 

não se desincumbiu. No que se refere ao “Relatório de Chamadas” anexo 

à defesa, entendo que tal documento, por estar desprovido das provas 

alhures relacionadas, conserva o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não conservando qualquer idoneidade. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento do Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à 

apreciação deste juízo e, consequentemente, comprometendo o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a 

contratação de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar 

que consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange 

à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É 

SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA 

DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA 

DE TELEFONIA CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno da 

operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, 

notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 

00038400320148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José 

Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existir outra negativação em 

nome do Reclamante, conforme pode ser visualizado no documento anexo 

à inicial. Embora a anotação adicional efetivada pela credora “CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES” não seja preexistente ao apontamento 

debatido nesta lide (o que, por si só, afasta a incidência da súmula 385 do 

STJ), entendo que a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

irrefutável relevância para fins de arbitramento do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida que está sendo debatida nos presentes autos, o fato do 

Reclamante possuir outra anotação restritiva e ainda, principalmente, a fim 

de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (17/03/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

03 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON DA SILVA SANTOS OAB - 052.753.291-64 

(REPRESENTANTE)

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000876-51.2020.8.11.0002 Reclamante: Wederson da Silva 

Santos Reclamada: VIVO S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Do indeferimento da petição inicial - Ausência de 

comprovante de residência válido: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que o Reclamante não apresentou nenhum comprovante de 

residência válido, pois, limitou-se a acostar aos autos um documento que 

se encontra em nome de terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, 

a Operadora Ré pugnou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e, 

consequentemente, para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do mérito. Inobstante a exposição ventilada pela Reclamada, tenho que a 

mesma deve ser repelida. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 

4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; ”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, considerando que 

a empresa de telefonia Ré possui uma filial nesta Comarca, não verifico 

nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse de agir – Da 

pretensão resistida: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada 

sustentou que não houve qualquer contato prévio pelo Reclamante, o que, 

por sua vez, demonstra que não houve pretensão resistida por parte da 

empresa de telefonia. Além disso, a Postulada esclareceu que já havia 

sido acionada judicialmente (Processo nº 8011162-71.2017.811.0002) 

para responder sobre o mesmo contrato debatido nos presentes autos, 

contudo, a referida demanda foi julgada extinta em razão da ausência do 

Autor na audiência conciliatória. Por entender que o Autor não possui 

interesse de agir, a Ré postulou para que o feito fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Em que pesem os argumentos ventilados pela 

Reclamada, entendo que os mesmos devem ser igualmente refutados. A 

meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se 

mostrar útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa, o fato de o Reclamante ter 

sustentado que foi negativado de forma indevida faz emergir não só o seu 

interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a tutela deste 

juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

07/11/2019, ao tentar efetuar uma compra mediante crediário, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado pela Reclamada, 

em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

202,77. No entanto, o Autor informou que desconhece a dívida que lhe 

está sendo cobrada, pois, nunca contratou os serviços da operadora Ré. 

Por entender que a inserção creditícia é indevida e ainda, que tal fato teria 

lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com 

a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços, 

bem como, que a linha pré-paga do Reclamante foi migrada para o plano 

controle em 20/05/2016. A operadora Ré defendeu que, em decorrência 

do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu 

direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO a almejada inversão do ônus da 

prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). 

Apesar de ter defendido a regularidade do vínculo com a parte Autora, 

registra-se que a empresa Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua 

defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando aos autos 

absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos argumentos 

exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, por se 

tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas 

sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

do consumidor. No intuito de fortalecer o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência do TJSP: “APELAÇÃO – 

TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – 

Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – 

Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – 

Ilegitimidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade dos débitos 

exigidos, com exclusão do nome da autora do cadastro dos inadimplentes, 

sob pena de multa diária – (...) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - 

AC: 10106503920178260602 SP 1010650-39.2017.8.26.0602, Relator: 

Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/02/2020).”. (Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada 

comprovar a contratação de seus serviços mediante a apresentação de 

documentos dotados de integridade, como por exemplo um instrumento 

contratual devidamente assinado pelo cliente ou ainda, os documentos 

pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no momento da suposta 

contratação. Ademais, apesar de ter sustentado que a linha (originalmente 

pré-paga) supostamente contratada pelo Autor foi migrada para o “Plano 

Controle” em 20/05/2016, a Reclamada não apresentou nenhum arquivo de 

áudio para comprovar as suas considerações. Já no que se refere às 

faturas (cujo endereço destoa daquele informado pela Demandante), bem 

como, ao “Relatório de Chamadas” anexo à defesa, entendo que tais 

documentos, por estarem desprovidos do contrato primário e do arquivo 

de áudio comprobatório da alegada “migração”, conservam o mesmo 

caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, não se revelando 

como provas idôneas. Portanto, não tendo sido devidamente comprovada 

a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que tanto a 

cobrança quanto a negativação registrada em detrimento do Reclamante 

se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo e, consequentemente, 

comprometendo o acolhimento do pedido contraposto formulado na 

contestação. Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do dano, por 

se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 
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PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É 

SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA 

DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA 

DE TELEFONIA CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno da 

operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, 

notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 

00038400320148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José 

Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existirem outras duas 

negativações em nome do Reclamante, conforme pode ser facilmente 

visualizado nos extratos anexos à inicial. Embora as anotações adicionais 

efetivadas pela credora “ENERGISA” não sejam preexistentes ao 

apontamento debatido nesta lide (o que, por si só, afasta a incidência da 

súmula 385 do STJ), entendo que as mesmas não merecem ser 

desprezadas, pois, detêm irrefutável relevância para fins de arbitramento 

do quantum indenizatório. Outro ponto que não merece ser ignorado reside 

no fato do Reclamante já ter ajuizado uma ação em face da Operadora Ré 

(Processo nº 8011162-71.2017.811.0002), no intuito de discutir a mesma 

dívida debatida nesta lide. Extrai-se dos documentos anexos à defesa que 

o Reclamante não foi diligente em comparecer na sessão conciliatória dos 

referidos autos, tanto é que tal fato ensejou a extinção dos autos sem a 

resolução do mérito. Apesar de o Reclamante ter alegado na inicial que 

somente tomou conhecimento do apontamento efetivado pela Ré na data 

de 07/11/2019, a credibilidade de tal argumento restou totalmente 

comprometida pelas provas apresentadas pela Operadora de Telefonia. A 

meu ver, considerando que o Reclamante se manteve inerte em ajuizar 

novamente a sua demanda por mais de 02 anos, entendo que a referida 

situação igualmente deve ser levada em consideração para fins de 

fixação do montante indenizatório, até mesmo para não contribuir com o 

locupletamento indevido do consumidor. Feitas as ponderações acima 

mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (11/12/2016). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

03 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020507-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA CRISTINA COELHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1020507-15.2019.8.11.0002 Reclamante: Vitória Cristina Coelho 

Gonçalves Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. A Reclamante esclareceu na petição inicial que 

possuía uma conta corrente junto ao “Banco Bradesco”, bem como, que a 

mesma possuía um cartão apenas na modalidade de débito. No entanto, a 

Autora relatou que, passados alguns meses, começou a receber faturas 

com registros de débitos em conta corrente e ainda, que tais pendências 

se referiam a um cartão de crédito que nunca foi autorizado. A Postulante 

alegou que, ao tentar usufruir do seu crédito, tomou conhecimento de que 

havia sido negativada em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida. Contudo, a Demandante sustentou desconhecer a referida 

pendência, pois, só possuía cartão na modalidade débito. Por entender 

que foi negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

preliminarmente que não houve nenhuma tentativa de solução 

administrativa por parte da Reclamante e ainda, teceu algumas 

considerações acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

No tocante ao mérito, a operadora Ré defendeu a regularidade do vínculo 

entre as partes, bem como, que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Convém consignar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). A fim de corroborar o posicionamento 

supra, segue transcrita uma decisão oriunda do TJRS: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 
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não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, tenho que subsiste 

um obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da 

lide. Embora a parte Autora tenha instruído a exordial com um comprovante 

de negativação efetivado pela operadora Reclamada, de suma relevância 

registrar que toda a narrativa fática foi construída com base em uma falha 

na prestação de serviços por parte do “Banco Bradesco”, o qual, por sua 

vez, teria não só emitido um cartão de crédito sem a solicitação da 

Reclamante, como também, teria efetivado alguns débitos diretamente em 

sua conta corrente. A fim de corroborar a sucinta fundamentação supra, 

peço vênia para transcrever alguns trechos da confusa petição inicial: “A 

autora possuía junto banco bradesco conta corrente, cuja mesma utilizava 

normalmente, vale acrescentar que a mesma era correntista do banco 

apenas na utilização de conta corrente e possuía apenas cartão na 

modalidade de débito, não possuindo nenhum tipo de cartão na modalidade 

de crédito. Ocorre que passados alguns meses a autora começou a 

receber em sua residência faturas e algumas faturas que até constavam 

debito em conta corrente, valores estes que se referiam a um suposto 

cartão de crédito que a cliente não possuía ou não autorizou. (...) 

Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação 

sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que NÃO 

CONHECE O DÉBITO com a Reclamada pois só possuía cartão de débito. 

(...)”. (Destaquei). A simples leitura dos parágrafos acima demonstram de 

forma límpida que a narrativa dos fatos (suposta falha na prestação dos 

serviços do Banco Bradesco) não decorre logicamente da conclusão 

(negativação efetivada pela operadora de telefonia Ré), sendo este motivo 

mais do que suficiente para impedir que este juízo enfrente o mérito da 

lide. Reza o artigo 330, I, § 1º, III, do CPC/2015 que: “Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1º Considera-se inepta a 

petição inicial quando: III - da narração dos fatos não decorrer logicamente 

a conclusão;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao 

caso em comento, bem como, não subsistindo dúvidas acerca da flagrante 

inépcia da petição inicial, tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão extinguir ex officio o feito sem a resolução do mérito. 

Nesse sentido, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NARRAÇÃO DOS FATOS 

NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO - INÉPCIA DA INICIAL - 

ART. 295, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E II, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA 

DO AJUIZAMENTO - CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. - Indefere-se a petição inicial dos embargos à execução, por 

inépcia, quando verificada a ausência de pedido e que, da narração dos 

fatos, não decorre logicamente a conclusão do autor. - Suscitar preliminar 

de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 

10518150008630001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de 

Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/11/2017).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, INDEFIRO a petição inicial e, com amparo no artigo 485, I, do 

CPC/2015, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 03 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DUARTE POMPEU (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1009917-76.2019.8.11.0002 Reclamante: Patrícia Aparecida 

Duarte Pompeu Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Do indeferimento da petição 

inicial por ausência de comprovante de residência válido: Preliminarmente, 

a Reclamada sustentou que a Reclamante não apresentou nenhum 

comprovante de residência válido, pois, limitou-se a acostar aos autos um 

documento que se encontra em nome de terceiro. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Operadora Ré pugnou pelo reconhecimento da 

inépcia da inicial e, consequentemente, para que o processo fosse extinto 

sem a resolução do mérito. Inobstante a exposição ventilada pela 

Reclamada, tenho que a mesma deve ser repelida. Reza o artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; ”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, 

bem como, considerando que a empresa de telefonia Ré possui uma filial 

nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de 

apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência 

de consulta pessoal extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que a 

Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou junto à CDL do 

seu município, motivo pelo qual, postulou para que a Autora fosse intimada 

a emendar a sua inicial (a fim de apresentar um extrato de consulta obtido 

pessoalmente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito), sob pena de 

indeferimento da manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. 

Não obstante às considerações acima mencionadas, tenho que as 

mesmas igualmente não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse de agir – Da 

pretensão resistida: Por fim, a Reclamada sustentou em caráter preliminar 

que não houve qualquer contato prévio pela Reclamante, o que, por sua 

vez, demonstra que não houve pretensão resistida por parte da empresa 

de telefonia. Por entender que a Autora não possui interesse de agir, a Ré 

postulou para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. 

Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo 

que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

ainda que a Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa 

(até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que foi 

negativada de forma indevida faz emergir não só o seu interesse, como 

também, a sua legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar um crediário, 

tomou conhecimento de que havia sido negativada a pedido da Reclamada, 

em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

185,23. No entanto, a Autora informou que não possui débito algum com a 

operadora de telefonia, bem como, que não recebeu nenhuma notificação 

acerca do apontamento restritivo. Por entender, que a inserção creditícia é 

indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 65-99967-8196 

no “Plano Controle”), bem como, que em razão do inadimplemento incorrido 
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pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo 

de se falar em danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Oportuno 

registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar toda a 

matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um motivo 

suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª Seção. 

EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 

585). A fim de corroborar o posicionamento supra, segue transcrita uma 

decisão oriunda do TJRS: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO 

PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. 

ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA 

VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz não está obrigado a analisar 

individualmente as alegações das partes, muito menos está obrigado a 

contraditá-las, uma a uma; ou, como decide reiteradamente o Superior 

Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a todas as 

teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo 

constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir 

fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento, tal como 

ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

30/08/2018).”. (Destaquei). Pois bem, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO a almejada inversão do ônus da prova 

em favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

pretensão declaratória inaugural (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de 

ter defendido a regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se 

que a empresa Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o 

“print” de algumas telas sistêmicas (cujo endereço destoa daquele 

informado pela Demandante), não anexando aos autos absolutamente 

nenhum documento apto para comprovar a efetiva contratação dos seus 

serviços. Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, 

contemplo o entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho 

unilateral, o simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial, tampouco a 

legitimidade da dívida que está sendo exigida da consumidora. No intuito de 

fortalecer o referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência do TJSP: “APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não 

apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si 

só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ilegitimidade da cobrança 

– Declaração de inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do 

nome da autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária – 

(...) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, com inversão dos 

ônus decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10106503920178260602 

SP 1010650-39.2017.8.26.0602, Relator: Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a contratação de seus 

serviços mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, 

como por exemplo um instrumento contratual devidamente assinado pela 

cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter 

sido exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, um arquivo de 

áudio em que a própria Reclamante tenha externado a sua adesão a algum 

serviço que lhe foi ofertado ou reconhecido a existência de alguma dívida 

em seu nome, ônus este que, definitivamente, a operadora de telefonia 

não se desincumbiu. No que se refere ao “Relatório de Chamadas” anexo 

à defesa, entendo que tal documento, por estar desprovido das provas 

alhures relacionadas, conserva o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não conservando qualquer idoneidade. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando a pretensão declaratória 

submetida à apreciação deste juízo e, consequentemente, comprometendo 

o acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a 

contratação de quaisquer dos seus serviços. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

parte Autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante pode ser facilmente 

verificado no comprovante de negativação que instruiu a inicial, o referido 

documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SCP ou SERASA), o que, 

definitivamente, compromete a idoneidade da referida prova, 

especialmente por subsistir a possibilidade de a mesma ter sido 

convenientemente editada (no intuito de, por exemplo, ocultar eventuais 

registros adicionais), segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa 

responsável pela consulta. De suma importância registrar ainda que, o 

comprovante supracitado não se prestou nem mesmo em indicar qual a 

data em que o apontamento restritivo foi efetivado (o que, consigna-se, 

diante da inexistência de relação entre as partes, compromete inclusive a 

liquidação de eventual montante condenatório, nos termos da Súmula 54 

do STJ), limitando-se a fazer menção apenas à data correspondente ao 

vencimento da pendência, razão pela qual, consigno que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Por derradeiro, registra-se que a 

Reclamante assumiu conscientemente o risco de distribuir a presente lide 

sem providenciar previamente um documento diretamente no balcão de 

qualquer Órgão de Proteção ao Crédito e ainda, nem mesmo em sede de 

impugnação se dignou em fazê-lo, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de dano moral deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante 

de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito 

da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 03 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019259-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON TEOPILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019259-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Edmilson Teopilo 

Ribeiro Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento: Apesar de a Reclamada ter postulado 

em sua defesa pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento (visando tomar o depoimento pessoal da parte Reclamante), 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. Outrossim, no 

que se refere às alegações inerentes ao expressivo número de demandas 

tendo por objeto supostas fraudes, as quais, possivelmente, podem ser 

provenientes de uma captação ilícita de clientes, entendo que a empresa 

de telefonia Ré detém totais condições financeiras e técnicas para 

elaborar um dossiê idôneo (munido das provas relacionadas à alegada 

infração disciplinar do patrono responsável pelo ajuizamento da presente 

lide) para, consequentemente, acionar as autoridades competentes. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da impossibilidade de inversão do 

ônus da prova: Ainda em caráter preliminar, a Reclamada sustentou que 

as alegações apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, 

pois, a relação jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu 

normalmente até que o consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser igualmente rejeitados, pois, além de a inversão do 

ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou como preliminar que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as 

considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas 

devem ser repelidas, pois, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 

do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de supostas dívidas 

representadas pelos valores de R$ 430,79 e R$ 341,76. No entanto, o 

Autor afirmou que não reconhece as pendências que lhe estão sendo 

cobradas, bem como, que não consumiu os serviços da operadora Ré. Por 

entender que a inserção creditícia é indevida e ainda, que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços, 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO a almejada inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter defendido a 

regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que a empresa Ré 

se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade das 

dívidas que estão sendo exigidas do consumidor. No intuito de fortalecer o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência do TJSP: “APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – Ré que não 

apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si 

só, dos "prints" de tela do sistema operacional – Ilegitimidade da cobrança 

– Declaração de inexigibilidade dos débitos exigidos, com exclusão do 

nome da autora do cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa diária – 

(...) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, com inversão dos 

ônus decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10106503920178260602 

SP 1010650-39.2017.8.26.0602, Relator: Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a contratação de seus 

serviços mediante a apresentação de documentos dotados de integridade, 

como por exemplo um instrumento contratual devidamente assinado pelo 

cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter 

sido exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, um arquivo de 

áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua adesão a algum 

serviço que lhe foi ofertado ou reconhecido a existência de alguma dívida 

em seu nome, ônus este que, definitivamente, a operadora de telefonia 

não se desincumbiu. Já no que se refere às faturas (cujo endereço 

destoa daquele informado pelo Demandante) e aos “Relatórios de 

Chamadas” anexos à defesa, entendo que tais documentos, por estarem 

desprovidos das provas alhures relacionadas, conservam o mesmo 

caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, não se revelando 

como provas idôneas. Portanto, não tendo sido devidamente comprovada 

a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que tanto as 

cobranças quanto as negativações registradas em detrimento do 

Reclamante se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), amparando as 

pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, consequentemente, 

comprometendo o acolhimento dos pedidos formulados na contestação 

(contraposto, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça). 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do dano, por 

se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É 

SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA 

DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA 
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DE TELEFONIA CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno da 

operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, 

notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 

00038400320148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José 

Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existir outra negativação em 

nome do Reclamante, conforme pode ser facilmente visualizado no extrato 

anexo à inicial. Embora a anotação adicional efetivada pelo credor “FIDC 

IPANEMA VI” não seja preexistente aos apontamentos debatidos nesta lide 

(o que, por si só, afasta a incidência da súmula 385 do STJ), entendo que 

a mesma não merece ser desprezada, pois, detém irrefutável relevância 

para fins de arbitramento do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

acima mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor das dívidas 

motivadoras dos apontamentos e ainda, a fim de evitar o locupletamento 

indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos debatidos nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva dos apontamentos no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo mais antigo 

(26/08/2018). Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado na contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

04 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016602-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JETRON MIKURI BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016602-02.2019.8.11.0002 Reclamante: Jetron Mikuri Borba 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não subsistindo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: - 

Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o comprovante de 

restrição anexo à inicial foi obtido por meio de convênio com os Órgãos de 

Proteção ao Crédito e ainda, que não há certeza acerca da totalidade de 

negativações registradas em nome do Reclamante. Destarte, a Operadora 

Ré postulou para que o Autor fosse intimado a emendar a sua inicial, a fim 

de apresentar uma consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as considerações 

ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas devem ser repelidas, 

pois, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 

restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que foi negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

182,85. No entanto, o Autor afirmou que não reconhece a pendência que 

lhe está sendo cobrada, bem como, que não consumiu os serviços da 

empresa Ré. Por entender que a inserção creditícia é indevida e ainda, que 

tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços (habilitação do pacote GVT Ilimitado Local Smart junto à 

linha nº 65-3026-4225), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). A fim de corroborar o posicionamento 

supra, segue transcrita uma decisão oriunda do TJRS: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 
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Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Outrossim, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO a 

almejada inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, 

II, do CPC/2015). Apesar de ter defendido a regularidade do vínculo com a 

parte Autora, registra-se que a empresa Ré se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando 

aos autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a 

efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos 

argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, 

por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas 

telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

do consumidor. No intuito de fortalecer o referido posicionamento, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência do TJSP: “APELAÇÃO – 

TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE REPARACAO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – 

Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – 

Insuficiência, por si só, dos "prints" de tela do sistema operacional – 

Ilegitimidade da cobrança – Declaração de inexigibilidade dos débitos 

exigidos, com exclusão do nome da autora do cadastro dos inadimplentes, 

sob pena de multa diária – (...) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - 

AC: 10106503920178260602 SP 1010650-39.2017.8.26.0602, Relator: 

Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/02/2020).”. (Destaquei). In casu, entendo que cabia à Reclamada 

comprovar a contratação de seus serviços mediante a apresentação de 

documentos dotados de integridade, como por exemplo um instrumento 

contratual devidamente assinado pelo cliente, bem como, os documentos 

pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no momento da suposta 

contratação, comprovante de instalação de linha (haja vista que, segundo 

consta da defesa, o serviço está atrelado a um terminal fixo) ou ainda, um 

arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado ou reconhecido a existência 

de alguma dívida em seu nome, ônus este que, definitivamente, a 

operadora de telefonia não se desincumbiu. Já no que se refere às 

faturas (cujo endereço destoa totalmente daquele informado pelo 

Demandante) e ao “Relatório de Chamadas” anexo à defesa, entendo que 

tais documentos, por estarem desprovidos das provas alhures 

relacionadas, conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas 

telas sistêmicas, não se revelando como provas idôneas. Portanto, não 

tendo sido devidamente comprovada a relação contratual existente entre 

os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a negativação 

registrada em detrimento do Reclamante se revelaram ilícitas (artigo 186 do 

Código Civil), amparando as pretensões submetidas à apreciação deste 

juízo e, consequentemente, comprometendo o acolhimento dos pedidos 

formulados na contestação (litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça). Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É 

SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA 

DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA 

DE TELEFONIA CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno da 

operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, 

notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 

00038400320148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José 

Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida motivadora do apontamento, o 

fato do Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional e ainda, a fim 

de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (03/05/2016). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 04 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 
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solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com 

as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes 

da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1001010-78.2020.8.11.0002 Reclamante: Luciano da Silva 

Garcia Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento: Apesar de a Reclamada ter postulado 

em sua defesa pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento (visando tomar o depoimento pessoal da parte Reclamante), 

revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. Outrossim, no 

que se refere às alegações inerentes ao expressivo número de demandas 

tendo por objeto supostas fraudes, as quais, possivelmente, podem ser 

provenientes de uma captação ilícita de clientes, entendo que a empresa 

de telefonia Ré detém totais condições financeiras e técnicas para 

elaborar um dossiê idôneo (munido das provas relacionadas à alegada 

infração disciplinar da patron responsável pelo ajuizamento da presente 

lide) para, consequentemente, acionar as autoridades competentes. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da impossibilidade de inversão do 

ônus da prova: Ainda em caráter preliminar, a Reclamada sustentou que 

as alegações apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, 

pois, a relação jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu 

normalmente até que o consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser igualmente rejeitados, pois, além de a inversão do 

ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou como preliminar que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que o Autor fosse intimado a emendar a sua inicial, a fim de 

trazer ao processo uma consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento e, consequentemente, 

extinção dos autos. Em que pesem as considerações ventiladas pela 

Reclamada, entendo que as mesmas devem ser repelidas, pois, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na 

petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

169,26. No entanto, o Autor informou que não reconhece a pendência que 

lhe está sendo cobrada, motivo pelo qual, acredita que a inserção 

creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(habilitação da linha nº 65-99955-2179), bem como, que em decorrência 

do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu 

direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. No entanto, convém alvitrar ao Postulante que, não obstante se 

trate de um direito básico inerente a pessoa do consumidor, a inversão do 

ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas acerca 

dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Via de regra, este juízo detém o entendimento de que as famigeradas telas 

sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, não se revelam como um meio 

idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o posicionamento majoritário da 

jurisprudência pátria. Todavia, embora a Operadora Ré não tenha 

protocolizado junto à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado 

pelo consumidor, ainda assim entendo que, excepcionalmente, as telas 

sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação, bem como, as faturas 

de cobrança e ainda, o relatório de chamadas protocolizados como 

documentos anexos não merecem ser desprezados, pois, fizeram emergir 

consideráveis indícios acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos 

cadastros internos da empresa de telefonia está em harmonia com àquele 

indicado no comprovante de residência anexo à inicial (imóvel localizado 

na Rua Brasília, nº 536, em Várzea Grande – MT). Ademais, as referidas 

telas sistêmicas igualmente demonstraram que as faturas 

correspondentes ao expressivo período de março a novembro/2016, bem 

como, de janeiro a julho/2017 foram devidamente quitadas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, tenho 

convicção de que as considerações iniciais não se revelam verossímeis. 

Já no que diz respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que 

a mesma restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas 

colacionadas à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente 

em promover o pagamento das faturas vencidas nos meses de agosto e 

setembro/2017, motivo pelo qual, entendo que restou devidamente 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Inobstante o Autor tenha alegado que não recebeu nenhuma 

notificação sobre o apontamento restritivo, tenho que não há como ser 

atribuída qualquer responsabilidade à Operadora Ré, pois, segundo 

previsão contida na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, entendo que 

cabia ao Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, entendo que as 

considerações ventiladas pelo Autor não detêm o condão para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que foram 

apresentados indícios substanciais de que subsistiu relação contratual 

entre os litigantes (o endereço cadastrado nos sistemas da Ré está em 

consonância com aquele informado no comprovante de residência anexo 

à inicial e ainda, as telas sistêmicas evidenciaram a realização de 
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pagamentos de faturas), os quais, concatenados ao fato do Reclamante 

não ter apresentado qualquer comprovante de pagamento inerente à 

dívida que lhe está sendo cobrada e ainda, do mesmo não ter apresentado 

nenhuma prova de que chegou a extraviar os seus documentos pessoais 

(o que, em tese, possibilitaria a atuação de um eventual terceiro 

estelionatário), confere legitimidade ao apontamento restritivo debatido 

nestes autos. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, reitero, 

não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante de 

pagamento, entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como imputar à empresa de telefonia a prática de 

qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Nesse sentido, segue 

transcrita, por analogia, uma recente decisão contemplada pelo TJSP: 

“Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória 

por danos morais - prestação de serviço – telefonia – asseverado 

desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de 

telas sistêmicas a informar existente vinculo negocial entre as partes, bem 

assim a realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação - prova do 

adimplemento não levada a efeito - débito exigível - restrição legítima - 

dano moral não evidenciado - resultado de improcedência preservado - 

recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10028361420198260405 SP 

1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 

23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões submetidas à apreciação 

deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora 

debatido nos autos, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa Ré e de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. No entanto, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer a Reclamada, tenho que, a princípio, a má-fé não 

deve ser estendida à patrona do Reclamante, pois, não foram 

apresentadas provas de que a causídica tenha participado decisivamente 

da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido contraposto: Acerca do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo 

merece ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. 

Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular 

pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de agosto e setembro/2017 chegaram a 

ser devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por 

sua vez, é representado pelo montante de R$ 169,26 (cento e sessenta e 

nove reais e vinte e seis centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 169,26 (cento e sessenta 

e nove reais e vinte e seis centavos), a ser devidamente corrigida pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida registrada no 

comprovante de restrição (10/09/2017). Por fim, DEFIRO a gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no 

entanto, consigno que o referido benefício não afasta a condenação 

proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 04 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SANTANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000997-79.2020.8.11.0002 Reclamante: Adriano Santana 

dos Reis Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não subsistindo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da ausência de prova mínima: Preliminarmente, a Reclamada sustentou 

que não há suporte probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido pelo Reclamante, motivo pelo qual, postulou para que a 

inicial fosse indeferida e, conseguintemente, o processo extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela 

Reclamada, entendo que os mesmos devem ser repelidos, pois, não se 

fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o 

indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda: Por fim, a Reclamada alegou que o Reclamante 

deixou de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de 

convênio com tais órgãos. Destarte, a empresa Ré postulou para que o 

Autor fosse intimado a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao processo 

uma consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob 

pena de indeferimento e, consequentemente, extinção dos autos. Não 

obstante às considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas 

igualmente não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos 

constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao tentar efetuar uma compra, tomou conhecimento de que o seu nome 
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havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 157,57. No entanto, 

o Autor informou que não conhece o débito que lhe está sendo cobrado, 

bem como, que apesar de ter tentado resolver o problema 

administrativamente, não obteve êxito. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (migração da linha nº 

65-99936-3753 para o pacote de serviços “Vivo Controle Digital – 2,5 GB 

Ilimitado”), bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo 

nenhuma irregularidade no apontamento ou ainda, existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. No entanto, convém alvitrar ao Postulante que, 

não obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais 

e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. 

Aplicação não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da 

prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com 

ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de trazer, 

conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de 

produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do 

fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 00038103020158220014 RO 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações e provas 

apresentadas pelas partes, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Consoante se extrai da exposição fática registrada 

na petição inicial, o Reclamante não negou expressamente a existência de 

vínculo com a empresa de telefonia, limitando-se a sustentar apenas o 

desconhecimento do débito que lhe está sendo cobrado. Outro ponto que 

chamou a atenção deste juízo reside no fato de que, segundo a parte 

Autora, houveram tentativas de solucionar o problema administrativamente 

junto à operadora de telefonia. A fim de respaldar a mencionada 

consideração, peço vênia para transcrever alguns dos parágrafos 

registrados na exordial: “Após realizar uma consulta particular de seu 

CPF, constatou a restrição e, imediatamente, buscou solucionar o 

problema junto a requerida. Todavia sua tentativa resultou-se infrutífera, já 

que o atendente da Ré, em um péssimo atendimento telefônico, informou 

que o débito era devido e que deveria ser pago, sem prestar qualquer 

esclarecimento complementar. É certo que, até a presente data nada foi 

resolvido e o nome da reclamante continua nos órgãos de proteção ao 

crédito. (...) Enfim, nada justifica o comportamento da Reclamada que, 

mesmo ciente do problema apresentado, não se digna em dar qualquer 

solução.”. (Destaquei). Inobstante às considerações apresentadas pelo 

Reclamante, entendo que as mesmas não possuem a mínima credibilidade, 

pois, não foi apresentada nenhuma prova de que o consumidor realmente 

tentou resolver administrativamente os problemas relacionados à sua 

negativação, seja um simples protocolo de atendimento (já que, da 

exegese de seus argumentos, as supostas tratativas ocorreram por meio 

telefônico), envio de e-mail ou ainda, uma reclamação administrativa 

ajuizada perante o PROCON. Embora a Operadora de Telefonia Ré não 

tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de nenhum contrato 

assinado pelo Demandante, ainda assim entendo que se fazem presentes 

indícios acerca da regularidade da relação outrora estabelecida entre as 

partes e, principalmente, da origem da dívida motivadora da inserção 

creditícia. Não bastasse o fato de o Reclamante não ter negado a 

existência de relação jurídica com a Reclamada, as telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da defesa evidenciaram que foram realizados os 

pagamentos das faturas correspondentes aos meses de dezembro/2018 

a junho/2019, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil de 

um eventual fraudador. Tendo em vista os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade da relação contratual outrora estabelecida entre os litigantes, 

entendo que não há como exigir da empresa Ré qualquer prova acerca do 

pagamento da pendência motivadora da restrição debatida nesta lide (a 

qual consiste na somatória das mensalidades inadimplidas de julho a 

setembro/2019), pois, trata-se de uma prova de cunho diabólico. A fim de 

corroborar o posicionamento supra, cumpre transcrever, por analogia, um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL 

ENTABULADO PELAS PARTES EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA 

AUTORA. DESCUMPRIMENTO QUE GEROU A INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. Em que pese tratar-se 

de relação consumerista, não há como inverter o ônus da prova em favor 

da autora quanto ao não pagamento das parcelas acordadas, pois se 

configura prova diabólica. A simples alegação da autora de que vinha 

adimplindo o acordo, sem a juntada de qualquer comprovante neste 

sentido, implica na improcedência da ação. Sentença de primeiro grau 

mantida. Honorários sucumbenciais do patrono da parte demandada 

majorados, nos termos do §11º do artigo 85 do CPC/2015. APELO 

IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

12/12/2017).”. (Destaquei). A meu ver, diante da ausência de negativa de 

vínculo, cabia à própria consumidora apresentar provas acerca dos fatos 

inerentes ao direito perseguido, qual seja, o competente comprovante de 

pagamento das faturas vencidas no período de julho a setembro/2019, o 

que, definitivamente, não foi feito e consequentemente, justifica a 

efetivação/manutenção do apontamento restritivo debatido nos presentes 

autos. Apesar de o Autor ter alegado que não recebeu nenhuma 

notificação sobre o apontamento restritivo, tenho que não há como ser 

atribuída qualquer responsabilidade à Operadora Ré, pois, segundo 

previsão contida na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, cabia ao 

Demandante rechaçar pontualmente todos os argumentos e documentos 

apresentados pela Reclamada, ônus este que, segundo minha convicção, 

não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos 

autos, verifica-se que o Reclamante promoveu uma verdadeira alteração 

de sua narrativa fática, pois, em vez de manter a tese inicial relacionada 

ao desconhecimento do débito, passou a questionar a ausência de 

documentos passíveis de comprovar o “vínculo jurídico” com a operadora 

Ré, o que, a meu ver, faz emergir patente intenção de induzir este juízo ao 

erro. Destarte, não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer 

comprovante indicando o pagamento da dívida que lhe está sendo 

cobrada, entendo que a restrição creditícia debatida nos autos refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da operadora de 

telefonia, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). No intuito de amparar a 

fundamentação acima citada, segue colacionada uma jurisprudência do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE 

AUTORA EM CADASTRO DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO - 

INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA 

VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO. A 

existência de débito autoriza ao credor, pela lei, a inserir o nome do 

devedor nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, consistindo 

tal ação exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato 

ilícito e, consequentemente, em dever de indenizar. (...). (TJ-MG - AC: 

10000180338329002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

11/12/0018, Data de Publicação: 17/12/2018).”. (Destaquei). Considerando 

que o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I 

do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora 

debatido nos autos, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa Ré e de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 
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deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o 

referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 04 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000971-81.2020.8.11.0002 Reclamante: Edineia Marques da 

Silva Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 441,63. No entanto, a Autora afirmou 

que não reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que 

não consumiu os serviços da operadora de telefonia, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada esclareceu ter subsistido vínculo entre as 

partes (referente à contratação/instalação da linha fixa nº 65-3686-0904), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. No entanto, a empresa 

Ré defendeu que, considerando a alegação inicial de não reconhecimento 

da linha, há de se concluir que ambas as partes foram vítimas de 

estelionato, bem como, que a culpa de terceiro é uma causa excludente de 

sua responsabilidade. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais 

(descumprindo de forma patente os preceitos do artigo 373, II, do 

CPC/2015). Embora tenha alegado que existiu vínculo entre as partes, 

registra-se que a operadora de telefonia Ré se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando 

aos autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a 

efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia à exposição 

exarada na contestação, contemplo o entendimento de que, por se 

tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas telas 

sistêmicas não se revelam suficientes para comprovar a regularidade da 

contratação de qualquer linha telefônica, tampouco a legitimidade da 

pendência que está sendo exigida da consumidora. No intuito de 

corroborar o posicionamento supracitado, segue destacada, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. (...). A mera apresentação de telas de 

sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras evidências 

acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não é 

suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral 

de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). 

In casu, entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação 

do mencionado terminal fixo mediante a apresentação de documentos 

dotados de integridade, como por exemplo a cópia de um instrumento 

contratual assinado pela contratante; a cópia dos documentos pessoais 

que, em tese, deveriam ter sido exigidos no ato da contratação; a cópia do 

comprovante de instalação da linha telefônica no endereço residencial da 

Reclamante (haja vista que, segundo consta da defesa, foi contratada 

uma linha fixa) ou ainda, a cópia de um arquivo de áudio em que a própria 

Reclamante tenha externado a sua adesão a algum serviço ofertado ou o 

conhecimento de alguma dívida em seu nome, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. Ainda que 

tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a 

contratação dos seus serviços e, conseguintemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. Consigna-se que 

a matéria debatida nos autos, qual seja, fraude na contratação de 

serviços, não é estranha às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas 

pela operadora de telefonia (a qual deve sempre zelar pela segurança na 

contratação de quaisquer dos seus serviços), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade da Reclamada. A fim de respaldar a fundamentação 

supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno 

Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 

614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando 

que o regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o 

profissionalismo dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se 

atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, 

segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra 

só é considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o 

chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao 

dano é estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas 

nesta condição estará apta a promover o rompimento do nexo de 

causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor como 

causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, 
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não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual existente 

entre os litigantes, entendo que a negativação registrada em detrimento da 

Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo. No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma 

decisão colegiada contemplada pelo TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA 

TELEFÔNICA REQUERIDA. SUSCITADA A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO 

ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELAS DO SISTEMA INTERNO 

DA OPERADORA, DESTITUÍDO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA NÃO É 

SUFICIENTE PARA ALICERÇAR AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELA 

DEMANDADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

QUE DEU AZO À NEGATIVAÇÃO. ONUS QUE INCUMBIA À RÉ, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA 

DE TELEFONIA CONFIGURADA. "A exibição de telas do sistema interno da 

operadora de telefonia não servem para comprovar a origem da inscrição, 

notadamente por se tratarem de prova unilateral." (TJ-SC - AC: 

00038400320148240028 Içara 0003840-03.2014.8.24.0028, Relator: José 

Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de 

Direito Civil).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existir outra negativação em 

nome da Reclamante, conforme pode ser facilmente visualizado no extrato 

anexo à inicial. Embora a anotação adicional efetivada pela credora “MEGA 

CURSOS E TREINAMENTOS” não seja preexistente ao apontamento 

debatido nesta lide (o que, por si só, afasta a incidência da súmula 385 do 

STJ), entendo que a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

irrefutável relevância para fins de arbitramento do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida motivadora do apontamento e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (10/09/2017). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 05 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019117-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MUNIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019117-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Gustavo Muniz da 

Silva Reclamada: OMNI Financeira S/A (OMNI S/A – Crédito, Financiamento 

e Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que o valor 

atribuído à causa (R$ 2.018,23) não condiz com o proveito econômico 

pretendido pela Reclamante. Logo, diante do silêncio incorrido pela parte 

Autora, tenho que a sua pretensão indenizatória é representada pelo 

montante correspondente a 40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada 

prevista para os Juizados Especiais Cíveis (artigo 3º, I, da Lei nº 

9.099/95). Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do 

CPC/2015, retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), o qual equivale 

justamente a 40 salários mínimos vigentes à época da propositura da 

demanda. Da preliminar: - Da necessidade de perícia técnica: 

Preliminarmente, a Reclamada defendeu a necessidade de ser realizada 

uma perícia grafotécnica na assinatura lançada no contrato que se 

encontra anexo à contestação. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

norteadores do Juizado Especial Cível, a Reclamada pugnou para que o 

processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Tendo em vista que os argumentos supracitados estão 

intimamente concatenados ao mérito da lide, postergarei a análise da 

preliminar em debate. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que foi negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 2.018,23. No 

entanto, o Autor informou que desconhece o contrato que resultou em sua 
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negativação, bem como, que jamais se utilizou dos serviços da financeira 

Ré, motivo pelo qual, acredita ter sido vítima de uma fraude. Por entender 

que foi negativado indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo entre as partes (referente à 

contratação do serviço de cartão de crédito), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pelo Reclamante, não 

houve nenhuma ilegalidade no apontamento restritivo, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este juízo a 

acreditar que nunca houve vínculo contratual entre as partes, entendo que 

as provas anexadas à defesa retiraram completamente o alicerce da 

petição inicial. No que se refere à relação jurídica anteriormente 

estabelecida entre os litigantes (relacionadas à contratação de um serviço 

de cartão de crédito), tenho que a mesma restou devidamente 

comprovada, pois, a Reclamada foi diligente em apresentar a este juízo a 

cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Ficha 

Cadastral/Proposta Cartão de Crédito” (assinada); “Proposta de Adesão e 

Certificado do Seguro” (assinada); documento de identificação pessoal 

(“Cédula de Identidade”) e ainda, algumas “faturas de cobrança”. Ademais, 

de suma relevância registrar que as assinaturas lançadas nos 

instrumentos contratuais supracitados guardam similitude com àquelas 

exaradas nos documentos anexos à exordial, motivo pelo qual, entendo 

ser prescindível a realização de qualquer prova de cunho pericial para se 

atestar a legitimidade da contratação. Outrossim, consigna-se que a 

“Cédula de Identidade” apresentada pela instituição financeira Ré é 

exatamente o mesmo documento de identificação pessoal que instruiu a 

inicial, o que, a meu ver, apenas fortalece a lisura do vínculo negocial. 

Como se não bastasse, extrai-se facilmente das faturas protocolizadas 

junto à contestação que foram registrados alguns pagamentos, o que, 

definitivamente, não condiz com o perfil de um eventual fraudador. Já no 

que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo 

que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas anexas à defesa, embora o serviço de cartão de 

crédito tivesse sido devidamente usufruído, a parte Autora deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês 05/2018, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo que cabia ao 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que foram ventiladas apenas considerações genéricas. Inobstante 

tenha sido sustentada a necessidade de ser realizada uma prova de 

cunho pericial, reitero que as assinaturas lançadas nos instrumentos 

contratuais conservam semelhança com àquelas exaradas nos 

documentos que instruíram a inicial e ainda, encontram-se fortalecidas 

pelo fato da financeira Ré ter apresentado a Cédula de Identidade anexada 

aos autos pelo Postulante e ainda, faturas com registros de pagamentos. 

De suma importância ressaltar que o Demandante não apresentou 

nenhuma prova de que chegou a extraviar os seus documentos pessoais 

(o que, em tese, possibilitaria a ação de um terceiro fraudador), 

fragilizando sobremaneira os argumentos consignados na impugnação. In 

casu, restando documentalmente comprovado o vínculo outrora 

estabelecido entre as partes, bem como, a origem da dívida motivadora do 

apontamento creditício e ainda, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer comprovante indicando a devida contraprestação 

pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a anotação restritiva 

debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora 

da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos 

serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como ser reconhecida a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. 

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

reparação de danos morais. Sentença de procedência. Verba 

indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. 

Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma 

desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. Réu que 

logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do 

débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral 

inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que a Reclamada logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual assinado, documento de 

identificação pessoal e ainda, faturas indicando a realização de 

pagamentos), possivelmente seria condenada em danos morais, causando 

um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o que, repita-se, deve 

ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais), com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, considerando a retificação ex officio do valor da 

causa (artigo 292, § 3º, do CPC/2015), a ser corrigida até a época do seu 

efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da 

parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que 

o referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015 c/c enunciado 114 do FONAJE). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 05 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000748-31.2020.8.11.0002 Reclamante: Eduardo Amorim 

Alves Reclamado: Banco Investcred Unibanco S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar adquirir um 

produto mediante a abertura de crediário, tomou conhecimento de que o 

seu nome havia sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 833,62. No 

entanto, o Autor informou não ter celebrado contrato algum com a 

instituição Ré, bem como, que apesar de ter tentado solucionar a questão 

administrativamente, não obteve êxito. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, o Reclamado sustentou que o Reclamante não 

buscou solucionar a questão junto aos canais de atendimento da 

instituição financeira. O Réu destacou que, ao tomar conhecimento da 

ação, no intuito de não prolongar o litígio, tentou firmar acordo junto ao 

Reclamante, no entanto, não conseguiu localizá-lo. O Postulado alegou ser 

irrazoável a quantia indenizatória almejada pelo Autor, bem como, que a 

postura conciliatória do banco deve ser considerada no momento em que 

se avalia a ocorrência do dano ou se apura o quantum indenizatório. Com 

amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 28011539 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a 

MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, 

entendo que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (desrespeitando de forma patente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Data máxima vênia à contestação protocolada nos autos, 

entendo que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, o Reclamado não só deixou de ventilar 

considerações acerca da regularidade do vínculo entre as partes, como 

também, quedou-se silente em apresentar a cópia de qualquer contrato 

assinado pelo Reclamante ou ainda, eventual arquivo de áudio em que o 

consumidor tenha anuído com a contratação de qualquer serviço. 

Ademais, registra-se que não foram colacionadas ao corpo da defesa 

telas sistêmicas, bem como, não foram apresentadas faturas de 

cobrança, termo de confissão de dívida, enfim, o Reclamado não se 

dignou em apresentar qualquer prova visando esclarecer, ainda que 

minimamente, qual a origem da dívida questionada pela parte Autora. Logo, 

em não havendo nenhum subsídio apto para amparar os genéricos 

argumentos exarados na contestação, entendo que a tese defensiva não 

detém nenhuma credibilidade, pois, resta mais do que evidente a falha na 

prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Em se tratando 

o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (em que 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o Reclamado assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o Reclamante viessem a ser prejudicados. 

Consigna-se que a matéria debatida nesta lide (fraude na contratação) 

não é estranha às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela 

instituição financeira (a qual, reitera-se, deve sempre zelar pela 

segurança na contratação de quaisquer dos seus serviços), razão pela 

qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para 

afastar a responsabilidade do Reclamado. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, tampouco esclarecida qual a origem da dívida 

debatida nos autos, entendo que a negativação registrada em detrimento 

do Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, o Reclamado deve ser civilmente responsabilizado por 

todo o infortúnio vivenciado pelo consumidor. No que tange à reparação 

do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante, mesmo não possuindo nenhuma relação contratual com a 

instituição financeira, teve o seu nome negativado indevidamente perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por 

analogia, uma decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA QUE O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER 

CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE 

DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO 

OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU 

CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE 

SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE 

ARBITRADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 

85 §§ 1º 2º E 11 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 00109356520178190207, Relator: Des(a). Maria Isabel Paes 

Gonçalves, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível).”. 

(Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma 

não se revela necessária, pois, consoante entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição indevida do 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o dano moral na 

modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 
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vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida motivadora do apontamento, o fato do 

Autor não possuir nenhuma anotação adicional em seu nome e ainda, a fim 

de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (30/11/2019). Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 28011539. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000867-89.2020.8.11.0002 Reclamante: Dayse Maria da Silva 

Oliveira Reclamado: Banco PAN S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da impugnação à gratuidade da justiça: Com a devida vênia 

aos argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os mesmos não 

reivindicam a guarida deste juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. 

(Destaquei). A meu ver, se o Reclamado defende a necessidade de 

rejeição do pedido de assistência judiciária formulado pela Reclamante, 

cabia à própria instituição financeira apresentar a este juízo alguma prova 

passível de afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade 

jurídica da parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em 

fazer. Outrossim, consigno que, independentemente da concessão do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que, nos últimos meses, vem recebendo do Reclamado reiteradas 

cobranças referentes à parcela (R$ 388,44) de um financiamento. No 

entanto, a Autora relatou que não possui nenhuma fatura em atraso, bem 

como, que a fatura anterior à cobrança indevida foi quitada em 

14/10/2019, ou seja, antes mesmo do seu vencimento (17/10/2019). A 

Postulante destacou que vem sendo importunada com mensagens, 

ligações e e-mails de cobrança (inclusive com ameaças de negativação) 

e, apesar de ter solicitado ao Réu para promover a baixa nos seus 

sistemas, não obteve êxito. Por entender que as cobranças realizadas 

pelo Reclamado são indevidas e ainda, que as mesmas vêm lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral (pois, algumas ligações são 

direcionadas ao seu local de trabalho), a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, pois, a 

Reclamante contratou um financiamento na data de 15/02/2018, bem como, 

assumiu a responsabilidade de promover o pagamento de 48 prestações 

de R$ 388,44. O Réu esclareceu que, ao realizar uma análise de seus 

registros, constatou a ausência de pagamento da parcela nº 12, cujo 

vencimento estava previsto para 17/02/2019, motivo pelo qual, a fim de 

evitar maiores prejuízos à cliente, todas as prestações pagas na 

sequência foram invertidas através de estorno para fins de redução da 

inadimplência (ou seja, o pagamento da parcela subsequente é utilizado 

para quitar a parcela anterior). O Postulado destacou que, segundo consta 

dos documentos anexados à inicial, não foi apresentado o comprovante 

de pagamento da mencionada parcela nº 12, motivo pelo qual, entende que 

apenas exerceu o seu direito de cobrança. Além disso, a instituição Ré 

relatou que a Autora não foi negativada pelo financiamento debatido nos 

autos (mesmo havendo disposição contratual acerca de tal possibilidade 

nos casos de inadimplência), bem como, que a situação vivenciada pela 

mesma não passou de um mero dissabor, razão pela qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor da Reclamante. Todavia, convém alvitrar à parte Autora 

que, não obstante se trate de um direito básico inerente à pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova não deve ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de apresentar ao juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolado nos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Inicialmente, consigno não subsistirem dúvidas acerca das várias ligações 

e mensagens de cobrança recebidas pela Reclamante (referentes a uma 

prestação do financiamento outrora contratado junto ao Reclamado), 

bastando uma simples análise dos documentos que instruíram a inicial. 

Ademais, embora a Reclamante tenha externado a sua irresignação 

mediante a formalização de uma reclamação administrativa junto ao 

PROCON, a defesa apresentada pelo Réu não se prestou em esclarecer 

qual prestação se encontrava efetivamente em aberto (documento 

identificado pelo Id. nº 29451634, anexo à impugnação). Pois bem, da 

exegese da contestação protocolada nos autos, verifica-se que o 

Reclamado informou que a prestação motivadora das cobranças 

questionadas nos autos trata-se daquela vencida em 17/02/2019 (12ª 

parcela do contrato de financiamento), bem como, que diante do 

inadimplemento da mesma, todos os pagamentos realizados nos meses 

subsequentes passaram a amortizar as prestações dos meses anteriores 

(ou seja, o pagamento realizado em março/2019 quitou a prestação 
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vencida em fevereiro/2019 e assim sucessivamente), justamente para 

evitar maiores prejuízos (juros de mora) à cliente. Ao analisar as provas 

protocoladas com a inicial, este juízo não identificou a apresentação do 

comprovante de pagamento da prestação correspondente a 

fevereiro/2019. Apesar de a Reclamante ter acostado um comprovante 

(emitido por uma casa lotérica) datado em 05/02/2019, o mesmo se 

encontra “dobrado”, impossibilitando atestar qual a prestação que estava 

sendo realmente paga. Ademais, mesmo tendo sido desafiada a 

apresentar o referido comprovante pela instituição financeira, ainda assim 

a Reclamante não se dignou em fazê-lo em sede de impugnação, pois, 

mais uma vez, o suposto comprovante apareceu “dobrado”, o que, 

definitivamente, induz este juízo a acreditar que a famigerada prestação 

de fevereiro/2019 não foi devidamente amortizada. Reza o artigo 14, § 3º, 

II, do Código do Consumidor que: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste;”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo supra ao caso em comento, bem como, não tendo a 

Reclamante apresentado nenhuma prova idônea de que a parcela nº 17 

(vencida em fevereiro/2019) foi devidamente paga, entendo que não há 

como ser reconhecida qualquer falha na prestação dos serviços por parte 

da instituição financeira, tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito, pois, a mesma apenas exerceu o seu direito de credora (artigo 

188, I, do Código Civil). Nesse sentido, segue colacionada, por analogia, 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR - DESERÇÃO - REJEITADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - 

DÍVIDA COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DA PARTE - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. O 

reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se 

pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade do indivíduo e do nexo 

de causalidade entre esses dois elementos. Assim, não estando 

conjugados os três elementos, não há que se falar em dano moral. 

Restando evidenciada a existência da dívida à cobrança é exercício 

regular de direito que não gera dano moral, por ser uma conduta lícita. 

(TJ-MG - AC: 10000180992935001 MG, Relator: José Augusto Lourenço 

dos Santos, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data de Publicação: 

10/05/2019).”. (Destaquei). Não se pode olvidar que, apesar de a 

Reclamante ter mencionado que recebeu uma ligação de cobrança às 

21h40min, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos. Além 

disso, inobstante a parte Autora ter alegado que foram direcionadas 

ligações ao seu local de trabalho, mais uma vez tais argumentos não 

fugiram da esfera das meras alegações, tanto é que a consumidora não 

fez nenhuma questão de apresentar provas em audiência de instrução e 

julgamento. Por derradeiro, não tendo a parte Reclamante apresentado 

provas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (em patente 

dissonância com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil), seja o 

comprovante de pagamento da famigerada parcela de fevereiro/2019 ou 

ainda, de que houveram excessos nas cobranças realizadas (as quais, 

reitero, refletiram apenas o exercício do direito de credor do banco), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

refutar integralmente os pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARCOSKI MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000790-80.2020.8.11.0002 Reclamante: Stephany Marcoski 

Marques de Lima Reclamada: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos 

Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade 

de serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

impossibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que inexistem indícios ou provas 

acerca da situação de pobreza da parte Autora, motivo pelo qual, entende 

ser necessário intimar a Demandante para suprir tal irregularidade. Com a 

devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que os 

mesmos não reivindicam a proteção deste juízo, pois, segundo previsão 

contida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.”. (Destaquei). A meu ver, se a Reclamada defende a 

necessidade de rejeição do pedido de assistência judiciária formulado pela 

Reclamante, cabia à própria empresa Ré apresentar a este juízo alguma 

prova passível de afastar o entendimento acerca da condição de 

miserabilidade jurídica da parte Autora, o que, definitivamente, não obteve 

sucesso em fazer. Outrossim, consigno que, independentemente da 

concessão do pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 que: “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro 

grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de interesse de agir: Não 

obstante a Reclamada tenha ventilado como matéria preliminar alguns 

argumentos acerca da suposta falta de interesse de agir da Reclamante, 

tenho que os mesmos devem ser igualmente repelidos. A meu ver, haverá 

o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para análise do direito do interessado, independentemente de 

qual venha a ser o pronunciamento do juízo (procedência ou 

improcedência). Logo, se a Reclamante sustenta que foi negativada 

indevidamente e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de ordem 

moral, entendo que a consumidora detém não só o interesse, como 

também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da impossibilidade 

de inversão do ônus da prova: Por fim, a Reclamada arguiu em caráter 

preliminar que, o vínculo estabelecido entre as partes se trata de uma 

relação comercial (e não de consumo), pois, a Reclamante cadastrou-se 

junto à empresa como sendo uma revendedora autônoma, ou seja, não é a 

destinatária final dos produtos adquiridos. Com respaldo nas 

considerações acima mencionadas, a Reclamada defendeu que não há 

qualquer possibilidade de aplicação do CDC, tampouco como conceder a 

inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Em que pese toda a 

exposição supramencionada, entendo que a mesma não comporta 

acolhimento. Diante da negativa de vínculo contratual por parte da 

Reclamante, tem-se que, a princípio, a mesma foi uma vítima de uma 

fraude, caracterizando-se como sendo uma consumidora por equiparação 

(artigo 17 do CDC). Desta forma, considerando a relação de consumo 

estabelecida entre os litigantes, entendo que não há de se falar em 

inaplicabilidade do CDC, tampouco como afastar a possibilidade de 

concessão da inversão do ônus da prova em favor da parte Reclamante, 

pois, trata-se de um direito basilar inerente à pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC). Ante o exposto, rejeito as preliminares 
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arguidas. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o 

nome negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 

159,46 (ocorrência em 16/12/2018); R$ 159,46 (ocorrência em 

17/01/2019) e R$ 135,84 (ocorrência em 11/01/2019). No entanto, a 

Autora afirmou que não reconhece tais débitos, bem como, que não 

consumiu os serviços da empresa Ré, motivo pelo qual, acredita que as 

inserções creditícias são indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre 

as partes (haja vista que a Reclamante se cadastrou como sendo uma 

revendedora da marca “O BOTICÁRIO”), bem como, que apesar de ter 

adquirido alguns produtos, a Reclamante deixou de promover os 

pagamentos que se faziam necessários. A empresa Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Postulante, apenas exerceu 

o seu direito de credora, não havendo de se falar em danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado 

argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo jurídico entre as partes, entendo que os esclarecimentos 

e, principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

totalmente a credibilidade das explanações registradas na petição inicial. 

Primeiramente, no que se refere à relação jurídica existente entre os 

litigantes, tenho que a mesma restou devidamente comprovada, pois, a 

Reclamada protocolizou junto à sua defesa a cópia de esclarecedores 

documentos, dentre eles: “Cadastro de Revendedor Autônomo” 

(devidamente assinado pela Reclamante); registro fotográfico capturado 

no momento da contratação; “Extratos de Pedidos”; “Comprovantes de 

recebimento de produtos” (assinados); “Boletos de Cobrança” e ainda, as 

“Notas Fiscais” correspondentes aos produtos adquiridos. De suma 

relevância ressaltar que as assinaturas lançadas nos documentos 

supracitados guardam notória similitude com àquelas constantes nos 

documentos anexos à inicial e no termo de audiência de conciliação, 

motivo pelo qual, entendo ser prescindível a realização de qualquer prova 

de cunho pericial para se atestar a legitimidade do vínculo contratual. Já no 

tocante a origem dos débitos debatidos nos presentes autos, entendo que 

a mesma restou igualmente esclarecida. Em decorrência do cadastro 

existente com a Reclamada, a Demandante adquiriu alguns produtos para 

revenda, o que pode ser facilmente verificado nos “Extratos de Pedidos”, 

bem como, nas “Notas Fiscais” (identificadas pelos nº 00234523 e nº 

00235295) correspondentes aos produtos adquiridos e ainda, nos 

comprovantes de recebimento das mercadorias (os quais se encontram 

devidamente assinados pela própria Demandante) acostados à defesa. 

Pois bem, não obstante o compromisso assumido perante a empresa Ré, a 

Demandante quedou-se silente em promover os pagamentos que se 

faziam necessários (tanto é que, em vez de apresentar os comprovantes 

de pagamentos referentes as dívidas debatidas nos autos, preferiu tentar 

induzir este juízo a acreditar que não havia relação alguma entre as 

partes), motivo pelo qual, tenho que restou devidamente justificada a 

inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o 

protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante rechaçar de 

forma específica todos os argumentos e documentos apresentados pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventiladas não só 

considerações genéricas, como também, totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva. Isso porque, apesar de ter 

sustentado a necessidade de ser realizado um “exame grafotécnico”, a 

Reclamante não apontou nenhum vestígio de fraude nas assinaturas 

exaradas nos documentos apresentados pela Ré, bem como, não 

apresentou absolutamente nenhuma prova de que chegou a extraviar os 

seus documentos pessoais (o que, em tese, poderia possibilitar a ação de 

um terceiro fraudador) e ainda, não refutou o registro fotográfico 

capturado no momento em que se tornou uma revendedora de produtos da 

marca “Boticário” (Id. 29386341). In casu, entendo que foram 

apresentadas provas irrefutáveis de que subsiste relação negocial entre 

os litigantes, as quais, concatenadas à inércia da Reclamante em 

apresentar qualquer comprovante de pagamento inerente às dívidas que 

lhe estão sendo cobradas, confere legitimidade aos apontamentos 

restritivos debatidos nesta lide. Desta feita, em havendo débitos 

pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pela Reclamante 

qualquer comprovante indicando a devida contraprestação pelos produtos 

comprovadamente adquiridos, entendo que as restrições creditícias 

debatidas nos autos refletiram apenas o exercício do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar a toda a 

fundamentação acima mencionada, segue colacionado, por analogia, um 

julgado proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DE NOME - DÍVIDA COMPROVADA - 

ATO ILÍCITO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 

Comprovada a regularidade da dívida que ensejou a negativação do nome 

da parte, inexiste a prática de ato ilícito pelo credor, pressuposto do dever 

de indenização. (TJ-MG - AC: 10000181076720001 MG, Relator: Alberto 

Henrique, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 

13/12/2018).”. (Destaquei). Respaldado pelos fundamentos exarados 

neste decisum, bem como, considerando que a Reclamada logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), entendo que resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões iniciais. - Da litigância de má-fé: 

Tendo em vista tudo o que foi debatido nesta lide e, especialmente, 

levando-se em consideração o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, restou evidente que a Reclamante, de forma intencional e 

maliciosa (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e ainda, que 

subsistiam débitos inadimplidos perante a mesma), distorceu a realidade 

dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, 

portanto, no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de 

Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 

136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a demanda inicial como a materialização da má-fé da 

Reclamante. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (Cadastro de Revendedor; Extratos de Pedidos; 

Boletos; Notas Fiscais; Comprovantes de Recebimento de Mercadorias, 

etc.), possivelmente seria condenada ao pagamento de uma verba 

indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo comporta 

acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Conforme pode ser verificado nos documentos protocolizados nos autos, 

a Reclamante deixou de honrar o pagamento das dívidas contraídas 

perante a Reclamada (em decorrência da aquisição de vários produtos 

para revenda), ensejando o regular envio de seu nome aos cadastros 

restritivos. Logo, por corolário lógico, não tendo sido devidamente 

adimplida as pendências motivadoras dos apontamentos, entendo que 

assiste à empresa Ré o direito de reivindicar o adimplemento do crédito 

que lhe assiste, atualmente representado pela importância total de R$ 

555,49 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), conforme “Cálculo” anexo à defesa. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem 

como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 
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55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, 

consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 555,49 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC e ainda, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados 

a partir do ajuizamento da lide. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, 

consigno que o referido benefício não afasta a condenação proveniente 

da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015 c/c enunciado nº 

114 do FONAJE). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 06 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000996-94.2020.8.11.0002 Reclamante: Kelly Cristina da Silva 

Reclamada: Via Varejo S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que, diante da afirmação da 

Reclamante de que não reconhece o contrato motivador das cobranças, 

revela-se necessária a realização de uma perícia técnica nos documentos 

utilizados no ato da compra, bem como, no contrato assinado pela 

consumidora, a fim de apurar se, de fato, trata-se de uma fraude. No 

entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está em 

harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a 

Reclamada postulou para que o processo fosse extinto sem a resolução 

do mérito. Com a devida vênia às considerações apresentadas pela 

Reclamada, tenho que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo, 

pois, não foram protocolizadas junto à contestação (como documentos 

anexos) quaisquer provas passíveis de ensejar a realização de alguma 

prova de cunho pericial. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 06/11/2019, 

recebeu em sua residência uma carta do SPC, ocasião em que tomou 

conhecimento de que a Reclamada havia solicitado a inclusão do seu 

nome nos cadastros restritivos, em decorrência do inadimplemento de uma 

suposta dívida no valor de R$ 3.328,00. No entanto, a Reclamante 

esclareceu nunca ter formalizado qualquer contrato com a Reclamada, 

motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é indevida. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que 

houve a formalização de contrato entre as partes, bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, não houve 

nenhuma irregularidade no apontamento restritivo. A empresa Ré 

defendeu que não se fazem presentes os pressupostos da 

responsabilidade civil e ainda, que inexistem danos morais a serem 

indenizados, pois, os relatos iniciais demonstram que a situação 

vivenciada pela Autora não passou de um mero aborrecimento. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao Id. 

nº 28014530 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Pois bem, após promover a análise de todas as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, do acervo 

documental protocolizado nos autos, entendo que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Apesar de a Reclamada 

ter defendido a regularidade do vínculo entre as partes, tenho que tais 

argumentos não detêm nenhuma credibilidade, pois, encontram-se 

totalmente desprovidos de suporte probatório. Não obstante o fato da 

empresa Ré ter colacionado (ao corpo da defesa) um pequeno trecho de 

um suposto contrato assinado pela Reclamante, entendo que a referida 

“prova” não se presta em demonstrar a relação negocial supostamente 

firmada entre as partes (pois, não há qualquer informação cadastral 

referente aos dados pessoais da Reclamante), tampouco em esclarecer 

qual a origem da dívida motivadora do apontamento (haja vista que não foi 

informado qual produto teria sido adquirido, assim como também o seu 

valor ou ainda, qual a forma de pagamento avençada). A meu ver, a fim de 

conferir verossimilhança à tese defensiva, bem como, em respeito à 

inversão do ônus da prova outrora concedida por este juízo, a Reclamada 

deveria ter se dignado em apresentar a cópia de um contrato assinado 

pela Reclamante, bem como, dos documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, 

eventual arquivo de áudio em que a consumidora tenha externado o 

conhecimento de alguma dívida vinculada ao seu nome, ônus este do qual 

não se desincumbiu. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de 

uma relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados. Convém alvitrar à Reclamada que a matéria debatida 

nesta lide (fraude na contratação) não é estranha às suas atividades 

típicas (pois, a empresa Ré deve sempre zelar pela segurança na 

formalização de qualquer contrato junto aos seus clientes), razão pela 

qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para 

eximir a empresa de suas responsabilidades. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido comprovada a relação contratual existente entre 

os litigantes ou ainda, esclarecida qual a origem da dívida debatida nos 

autos (o que, definitivamente, apenas fez emergir o caráter genérico da 

contestação), entendo que tanto a cobrança quanto a negativação 

registrada em detrimento da Reclamante se revelaram totalmente ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a Reclamada deve ser 

compelida em responder por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma 
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relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não tendo adquirido 

nenhum produto junto a qualquer loja do grupo “Via Varejo” (tanto é que a 

empresa Ré não apresentou nenhuma prova minimamente idônea), ainda 

assim teve o seu nome negativado de forma irregular perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

recente decisão do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - VÍNCULO JURÍDICO 

NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO INDEVIDA - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - 

IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS 

DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Inexistindo nos autos 

prova hábil a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes a 

legitimar o débito e a negativação, há que se reconhecer a irregularidade 

da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, sendo devida a 

declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, a irregularidade 

da inscrição, bem como a reparação por danos morais (...). (TJ-MG - AC: 

10000160497483002 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 09/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020).”. (Destaquei). 

No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, consoante entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, este juízo não pode ignorar o 

fato de existir outra anotação restritiva em nome da Reclamante, conforme 

pode ser facilmente visualizado no comprovante anexo ao Id. nº 

27973018. Embora o apontamento adicional efetivado pelo credor “Banco 

Bradescard S/A.” seja preexistente ao que está sendo discutido nos 

autos, uma simples pesquisa junto ao sistema PJE demonstrou que a 

mencionada anotação foi igualmente submetida à apreciação do Poder 

Judiciário (Processo nº 1000998-64.2020.8.11.0002). Desta feita, 

considerando que a legitimidade da anotação preexistente também está 

sendo questionada judicialmente, entendo que não há de se falar na 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ. Todavia, inobstante a mencionada 

inaplicabilidade da súmula 385 STJ, entendo que a negativação adicional 

efetivada pelo “Banco Bradescard S/A.” não pode ser simplesmente 

ignorada, pois, a mesma detém inafastável importância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida debatida nos presentes autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva da anotação 

creditícia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente 

data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso 

(súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento 

restritivo (20/12/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO FERNANDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000957-97.2020.8.11.0002 Reclamante: José Leandro 

Fernandes Lima Reclamada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento 

em Direitos Creditórios Não-Padronizados SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 2.442,58. No entanto, o Autor afirmou que não 

reconhece a pendência que lhe está sendo cobrada, pois, não consumiu 

os serviços da Ré. Por entender que foi negativado indevidamente e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada esclareceu que a pendência debatida nos 

autos foi originalmente contraída pelo Reclamante junto ao “Banco 

Losango”, bem como, que a dívida em questão lhe foi cedida por 

intermédio de um contrato de cessão de crédito firmado junto à referida 

financeira (cedente). A Reclamada (cessionária) sustentou que os 

documentos acostados à defesa dão conta da validade da cessão, bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 
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análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo (artigo 373, II, do CPC/2015) da pretensão 

declaratória inaugural. Primeiramente, consigno que não subsistem 

dúvidas acerca do vínculo jurídico outrora estabelecido entre o 

Reclamante e a financeira cedente (Banco Losango), pois, a Reclamada 

apresentou a cópia de um esclarecedor documento, qual seja, um 

“Comprovante de Débito” devidamente assinado pelo consumidor. 

Ademais, consigno que a assinatura lançada no instrumento supracitado 

guarda notória similitude com àquela exarada na Cédula de Identidade que 

instruiu a inicial, motivo pelo qual, de forma diversa do que quis fazer 

prevalecer o Autor em sede de impugnação, entendo ser prescindível a 

realização de qualquer prova pericial para se atestar a legitimidade do 

vínculo anteriormente estabelecido com a financeira cedente. Já no que se 

refere à origem da dívida debatida nos autos, tenho que a mesma foi 

devidamente esclarecida. Da exegese do contrato alhures mencionado 

(“Comprovante de Débito”), verifica-se que o Reclamante financiou a 

importância de R$ 2.392,08 (dois mil, trezentos e noventa e dois reais e 

oito centavos) junto à financeira cedente (Banco Losango), bem como, 

assumiu a responsabilidade de promover o pagamento de 12 prestações 

mensais no importe de R$ 322,48 (trezentos e vinte e dois reais e 

quarenta e oito centavos) cada, cujo vencimento inicial estava previsto 

para 09/09/2015. Todavia, em que pese a obrigação assumida, o 

Reclamante promoveu apenas o pagamento das 03 primeiras parcelas 

(setembro a novembro/2015) do seu financiamento (informação extraída 

da defesa), quedando-se silente em adimplir as prestações vencidas a 

partir de dezembro/2015. No entanto, inobstante as considerações 

supracitadas (restando devidamente comprovada a relação outrora 

estabelecida entre o Autor e o Banco Losango, bem como, esclarecida a 

origem da pendência debatida nos presentes autos), o fato é que a 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que financeira “Banco 

Losango” (cedente) lhe cedeu, por intermédio de qualquer contrato de 

“Cessão de Crédito”, qualquer pendência existente em nome do 

Reclamante, o que, conseguintemente, faz emergir flagrante desrespeito 

ao que dispõe o artigo 288 do Código Civil, in verbis: “Art. 288. É ineficaz, 

em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se 

mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das 

solenidades do § 1º do art. 654.”. (Destaquei). Logo, não tendo sido 

apresentada nenhuma prova de que a dívida outrora contraída pelo 

Reclamante foi efetivamente objeto de algum pacto de cessão de crédito, 

tendo absoluta convicção de que a Reclamada fez emergir uma irrefutável 

falha na prestação dos seus serviços, pois, não só submeteu o Postulante 

a uma cobrança irregular, como também, negativou indevidamente o nome 

do mesmo junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (artigo 186 do Código 

Civil). Desta forma, entendo que a Reclamada deve ser compelida não só a 

promover o cancelamento da dívida em seus sistemas (pois, não detém 

legitimidade alguma para realizar a cobrança da dívida debatida nesta 

demanda), como também, providenciar o cancelamento definitivo da 

anotação creditícia debatida nesta lide. A fim de respaldar o entendimento 

supracitado, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente 

do TJSP: “APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de 

débito cumulada com reparação por dano moral – Preliminar de 

impugnação à justiça gratuita afastada – Registro desabonador decorrente 

de débito que a autora não reconhece – Sentença de improcedência – 

Inconformismo da autora – Crédito da apelada decorrente de cessão de 

crédito. Cessão de crédito não comprovada. Inexigibilidade do débito – 

Dano moral. Não ocorrência. Preexistência de registro desabonador. 

Aplicação da Súmula 385 do C. STJ – Sentença reformada em parte. 

Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 

10530071720198260100 SP 1053007-17.2019.8.26.0100, Relator: Daniela 

Menegatti Milano, Data de Julgamento: 15/01/2020, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/01/2020).”. (Destaquei). Todavia, embora 

a Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

do Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição protocolado junto à 

inicial não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Da exegese do referido 

comprovante de negativação, constata-se facilmente que não é feita 

qualquer referência à data em que o apontamento restritivo foi realmente 

efetivado (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença nos termos da súmula 54 do STJ), limitando-se o “questionável” 

documento a indicar apenas a data correspondente ao vencimento da 

dívida (“ocorrência”). De suma relevância consignar ainda que, segundo 

consta do mencionado documento, o nome do Reclamante possui uma 

anotação creditícia adicional efetuada pela credora “TELEFÔNICA 

BRASIL”. A meu ver, o fato de existir outra anotação em prejuízo da parte 

Autora, cuja data de “inclusão” aparenta ter sido convenientemente 

omitida, impossibilita este juízo de atestar qual é a restrição preexistente (o 

que, por sua vez, poderia culminar com a incidência da Súmula 385 do 

STJ). Logo, tendo em vista a flagrante possibilidade do apontamento 

realizado pela “TELEFÔNICA BRASIL” ser preexistente ao que está sendo 

discutido nesta demanda, reitero que o documento protocolado pelo 

Reclamante não detém nenhuma credibilidade e, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de dano moral deve ser rejeitado. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação supramencionada, resta conveniente 

transcrever um julgado da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS 

SISTÊMICAS. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

PELA EXISTÊNCIA DE MAIS APONTAMENTOS NO CADASTRO 

DESABONADOR E EXTRATO DO SPC SEM DATA DE INCLUSÃO 

RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 

8023421-64.2018.811.0002. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. Data do julgamento: 

29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012727-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANN CARLOS CAMPOS OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012727-24.2019.8.11.0002 Reclamante: Jeann Carlos 

Campos Oliveira Reclamado: Claro S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 
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apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. O Reclamante alegou na petição inicial que, em 

meados de 2018, tomou conhecimento acerca de algumas cobranças 

realizadas pela Reclamada, as quais se referiam à 02 linhas telefônicas 

habilitadas em seu nome, quais sejam (65) 99315-7202 e (65) 99316-3255. 

No entanto, o Autor relatou que desconhece as referidas linhas, bem 

como, que não fez uso dos serviços ofertados pela operadora Ré. O 

Postulante destacou que, ao buscar esclarecimento junto à uma das lojas 

da Reclamada, foi informado que teria ocorrido uma fraude na contratação 

dos serviços. Por entender que foi negativado indevidamente e ainda, que 

tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu a preliminar de incompetência do juízo e, no tocante ao 

mérito, sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços, bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

operadora Ré pugnou pela improcedência da lide. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que a preliminar 

arguida pela Reclamada reivindica a guarida jurisdicional. Não obstante a 

operadora Ré tenha sido diligente em apresentar provas acerca da 

contratação dos seus serviços, verifica-se que as assinaturas lançadas 

nos instrumentos contratuais destoam completamente daquelas exaradas 

nos documentos que instruíram a inicial e no termo de audiência de 

conciliação. A princípio, as considerações supracitadas se prestariam a 

justificar a ocorrência de uma fraude na contratação, até mesmo porque o 

endereço registrado nos contratos e faturas de cobrança protocolizadas 

junto à contestação igualmente não estão em harmonia com àquele 

informado no preâmbulo da inicial. No entanto, este juízo não pode ignorar 

o fato de ter sido apresentado um documento de identificação pessoal 

(CNH) no momento da contratação das linhas telefônicas, bem como, do 

Autor não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a extraviar os 

seus documentos pessoais e ainda, principalmente, de terem sido 

realizados alguns pagamentos de faturas (conforme consta das telas 

sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa), ou seja, um comportamento 

que não condiz com o perfil de um fraudador. Destarte, para um exame 

mais acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito (até 

mesmo para fins de proporcionar ao juízo competente a segurança 

necessária para o exercício da jurisdição), tenho plena convicção de que 

a realização de uma prova de cunho pericial grafotécnico nas assinaturas 

insertas nos instrumentos contratuais se revela indispensável. Com efeito, 

o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar 

um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade. Sabe-se que a aferição da complexidade 

da causa leva em consideração não o direito material discutido, mas sim o 

objeto da prova, consoante orientação contida no Enunciado nº 54 do 

FONAJE, abaixo transcrito: “A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.”. (Destaquei). Portanto, restando controversa a 

legitimidade das assinaturas lançadas supostamente pela pessoa do 

Reclamante nos documentos anexos à contestação, mostra-se 

necessária a realização da mencionada prova pericial que, por sua vez, 

por envolver matéria dotada de complexidade, afasta a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis para a apreciação do feito, impondo o 

reconhecimento da extinção do processo sem exame do mérito, na dicção 

dos artigos 3° c/c 51, II, da Lei nº 9.099/95. No intuito de corroborar a toda 

a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue abaixo, 

por analogia, uma decisão proveniente do TJDF: “CIVIL. CONSUMIDOR. 

CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (EXAME GRAFOTÉCNICO) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ERRO 

GROSSEIRO. RECONHECIDA A COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, IV). 

SENTENÇA REFORMADA. (...). II. Nesse contexto, é de se acolher a 

preliminar de incompetência por complexidade da causa, em razão da 

controvérsia acerca da veracidade da proposta de adesão acostada pelo 

recorrido (ID. 5212510), ante a impugnação específica tanto em réplica 

quanto em sede recursal, a par da alegação de ocorrência de fraude. 

Insta salientar que o recorrente desconhecia a origem da dívida, uma vez 

que somente após acostado o contrato pelo requerido, verificou a 

“divergência” de assinatura, razão pela qual pleiteou pela produção de 

prova técnica. III. Portanto, mister a produção de prova pericial 

grafotécnica para averiguar se a assinatura constante no documento 

(proposta de adesão) é realmente a do consumidor (assinaturas 

similares), a fim de se concluir pela existência, ou não, de vínculo 

contratual entre as partes (Precedente: TJDFT, 2ª Turma Recursal, 

Acórdão n.1115042, DJE: 13/08/2018), sem embargo da presunção de 

legitimidade do devedor e da cobrança da dívida. IV. (...). V. Recurso 

conhecido. Acolhida a preliminar de complexidade da causa. Processo 

extinto sem julgamento de mérito (CPC, Art. 485, IV c/c Lei nº 9.099, Art. 

51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a 

ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55). (TJ-DF 

07013115020188070012 DF 0701311-50.2018.8.07.0012, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

09/10/2018, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, por 

reconhecer a complexidade da causa pela necessidade de realização de 

uma prova pericial grafotécnica nos documentos protocolizados pela 

Reclamada, entendo ser inadmissível a tramitação do feito pelo 

procedimento sumaríssimo, razão pela qual, com respaldo no que dispõe o 

artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por derradeiro, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMBROSINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000993-42.2020.8.11.0002 Reclamante: Maria Ambrosina da 

Costa Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sessão conciliatória, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. Cerceamento de defesa que não se verifica. 2. Caso em 

que a ré logrou demonstrar a correção dos valores pagos, não 

comprovando a parte autora a incorreção da quitação administrativa. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Reclamada e, consequentemente, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. A Reclamante alegou na 
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petição inicial que, ao tentar efetuar compras no comércio local, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência de “pendências financeiras”. A Autora 

esclareceu que nunca teve qualquer negociação junto à Reclamada, bem 

como, que desconhece totalmente o débito que lhe está sendo cobrado, 

motivo pelo qual, acredita que foi negativada de forma indevida. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada arguiu as preliminares de ausência de 

juntada do extrato original da negativação, bem como, incompetência ratio 

territorial e ainda, postulou pelo reconhecimento da inépcia da inicial. Além 

disso, como prejudicial de mérito, a Concessionária Ré sustentou que a 

pretensão indenizatória da Reclamante estaria prescrita, motivo pelo qual, 

pugnou pela extinção do feito. No tocante ao mérito da defesa, a 

Reclamada defendeu a regularidade do vínculo entre as partes, bem como, 

que em decorrência do inadimplemento da Reclamante, apenas exerceu 

seu direito de credora, não havendo danos morais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou pela 

improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Consigna-se que o posicionamento 

supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça 

pátrios, conforme jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie (...). (Embargos de 

Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental anexado aos autos, 

tenho que a prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela Reclamada 

reivindica o acolhimento deste juízo. Extrai-se do comprovante de restrição 

vinculado à exordial que a Reclamante teve o seu nome inserido nos 

cadastros de proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão do 

inadimplemento de uma suposta dívida vencida em abril/2016. No entanto, 

de suma relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, 

a Postulante não esclareceu (minimamente) qual a data exata em que 

tomou conhecimento da famigerada restrição creditícia, tampouco informou 

qualquer protocolo de atendimento no intuito de demonstrar que realmente 

chegou a contatar a Concessionária Ré para solucionar a questão 

administrativamente, limitando-se a ventilar apenas considerações 

genéricas. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil que: “Art. 206. 

Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de reparação civil; ”. 

Considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas na data de 

13/01/2020, ou seja, após o decurso do prazo prescricional trienal 

previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem como, não tendo a 

Demandante indicado de forma precisa qual foi a data em que tomou 

conhecimento da mencionada negativação ou que buscou solucionar a 

questão junto à Concessionária de Energia, adoto justamente a data de 

25/04/2016 como sendo àquela em que a mesma tomou conhecimento da 

restrição creditícia e, conseguintemente, contemplo o entendimento de que 

a pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi alcançada 

pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão indenizatória da Reclamante se encontra 

prescrita (tanto é que a Autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

protocolar a sua impugnação, transmutando o seu silêncio em 

aquiescência tácita com a tese defensiva), tenho que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão julgar extinto o presente feito. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no artigo 487, II, do 

CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA 

RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM 

A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor (es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERGUE PEDREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000938-91.2020.8.11.0002 Reclamante: Gutembergue 

Pedreira da Costa Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não -Padronizados NPL I SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 27/06/2012, 

ingressou com uma ação revisional de contrato (contrato de financiamento 

nº 20017082173), a qual foi distribuída na Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT (Processo nº 

12280-97.2012.811.0002), bem como, que em caráter liminar foi 

determinado o depósito dos valores correspondentes às parcelas do 

financiamento. O Autor relatou que, não se atentando à referida liminar, a 

“Requerida” propôs uma ação de busca e apreensão do veículo financiado 

(Processo nº 18050-71.2012.811.0002), a qual foi apensada ao processo 

original. O Postulante informou que, em 24/07/2015, formalizou um acordo 

em conjunto com a instituição financeira referente aos processos acima 

citados (revisional e busca) para fins de quitação do contrato de 

financiamento, minuta esta que foi homologada em 04/07/2016. O 

Reclamante destacou que, segundo consta na minuta de acordo, a baixa 

do gravame deveria ocorrer após o pagamento do boleto no valor de R$ 

1.965,10 por sua pessoa e ainda, levantamento integral dos depósitos 

judiciais realizados no curso dos referidos processos (R$ 7.035,90), 

totalizando o valor de R$ 9.000,00. O Autor sustentou ter realizado o 

pagamento do boleto de R$ 1.965,10, bem como, que a Reclamada 

promoveu o levantamento dos depósitos judiciais (realizados nas ações 

revisional e de busca e apreensão) nas datas de 18/08/2016 e 

25/10/2017. No entanto, o Demandante relatou que, mesmo com a quitação 

integral do débito, o gravame do veículo somente foi baixado pela empresa 

Ré após decorridos 02 anos da homologação do acordo, ou seja, em 

2018. O Postulante informou que houve desídia da Ré em postular o 

levantamento dos valores após 02 anos do pagamento do acordo, bem 

como, que nesse intervalo foi prejudicado pela manutenção do gravame, 

pois, perdeu inúmeras oportunidades de venda do bem. O Reclamante 

frisou que, mesmo tendo ocorrido a baixa do gravame em 2018, vem tendo 

problemas para vender o seu veículo, haja vista que, além do desgaste, já 

se trata de um modelo ultrapassado. O Postulante destacou que, não 

bastasse a demora para cumprir o acordo, a somatória dos valores dos 

alvarás (R$ 8.017,58) demonstra que o Reclamado recebeu R$ 982,68 

além do valor originalmente acordado (R$ 7.034,90), motivo pelo qual, 

entende que o saldo remanescente lhe deve ser restituído. Por entender 

que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, o Reclamado sustentou que a pendência debatida 

na presente lide foi contraída originalmente pelo Autor perante o Banco 

Santander Brasil S/A. (contrato nº 20017082173), bem como, que a dívida 

em questão lhe foi cedida por meio de um contrato de “cessão de crédito” 

firmado com a referida instituição financeira. O Réu destacou que, ainda 

que tivesse ocorrido demora para promover a baixa do gravame, não há 

de se falar na existência de danos morais, pois, a referida situação reflete 

apenas um simples aborrecimento. Além disso, o Reclamado defendeu 

que, o fato de lançar o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito igualmente não gera o dever de indenizar, haja vista que 

corresponde a um exercício regular de seu direito. Por fim, o Postulado 

ventilou algumas considerações acerca da impossibilidade de repetição do 

indébito, pois, não houve qualquer pagamento por parte da Reclamante. 

Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Todavia, convém alvitrar à parte Autora que, não obstante se trate 

de um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus 

da prova não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe 

eximir da obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Inicialmente, convém registrar que, da 

exegese dos documentos apresentados pelo Reclamante, verifica-se que 

o mesmo havia ingressado com uma ação revisional de contrato 

originalmente em face do “Banco Santander (Brasil) S/A.” (Processo nº 

12280-97.2012.811.0002), bem como, que a ação de busca e apreensão 

foi posteriormente ajuizada em seu detrimento pela “Aymoré Crédito, 

F i n a n c i a m e n t o  e  I n v e s t i m e n t o  S / A . ”  ( P r o c e s s o  n º 

18050-71.2012.811.0002). Ademais, conforme pode ser visualizado na 

minuta de acordo apresentada pelo Reclamante (Id. nº 27952952), a qual 

envolveu tanto a ação revisional quanto a de busca e apreensão, o 

Reclamado figurou como “sucessor” processual da referida instituição 

financeira, tanto é que não só foi noticiada a formalização de uma cessão 

de crédito, como também, o consumidor não se opôs à cessão e ainda, 

reconheceu o Fundo Réu como sendo o titular (credor) da dívida que se 

encontrava em aberto com a financeira (cedente), não havendo nenhuma 

dúvida acerca do vínculo que acabou sendo gerado entre os litigantes. 

Oportuno registrar que, dentre as disposições do referido acordo, consta 

que o Reclamante haveria de promover o pagamento da importância de R$ 

1.965,10 na data de 24/07/2015, bem como, o saldo de R$ 7.034,90 seria 

amortizado mediante levantamento dos valores consignados judicialmente 

na ação revisional, o que, consequentemente, culminaria na quitação do 

contrato. Pois bem, consoante se extrai do acervo documental 

protocolizado nos presentes autos, não tenho nenhuma dúvida de que o 

famigerado contrato nº 20017082173 (objeto da cessão de crédito) se 

encontra atualmente quitado, pois, foi apresentada uma cópia do 

comprovante de pagamento do boleto de R$ 1.965,10 pelo Autor, bem 

como, dos alvarás comprobatórios do levantamento dos valores (pelo 

Reclamado) consignados judicialmente e ainda, principalmente, uma tela 

extraída do site do Detran demonstrando que houve registro de baixa de 

alienação judiciária/gravame pela financeira Aymoré em 28/08/2018. 

Outrossim, consigno que a irresignação do Autor detém fundamento, pois, 

apesar de ter cumprido com a sua parte no acordo, houve uma certa 

demora nos procedimentos inerentes ao levantamento dos valores 

consignados judicialmente na ação revisional, o que, por corolário lógico, 

comprometeu a celeridade para ser realizada a baixa da alienação 

fiduciária. No entanto, em que pese a narrativa fática apresentada pelo 

Reclamante, entendo que a situação vivenciada pelo mesmo, com a devida 

vênia, não se prestou a ofender qualquer direito relacionado a sua 

personalidade, a ponto de ter proporcionado algum prejuízo de ordem 

moral. Apesar de ter ocorrido certo desleixo do Reclamado no tocante às 

providências necessárias para promover uma célere baixa do gravame, o 

fato é que, no tocante a referida matéria, o dano moral não se configura 

de forma in re ipsa, sendo imprescindível que a parte Reclamante 

apresente provas idôneas de que houve alguma consequência apta a 

romper a esfera de um dissabor ínsito ao convívio social. In casu, apesar 

de o Autor ter ventilado que, em razão da demora na baixa do gravame 

“perdeu inúmeras vendas do veículo”, tenho que a referida consideração 

não foi minimamente comprovada (restando patente a violação dos 

preceitos contidos no artigo 373, I do CPC/2015), motivo pelo qual, reitero, 

a pretensão indenizatória a título de danos morais não reivindica a 

proteção jurisdicional. Visando corroborar toda a sucinta fundamentação 

exarada neste decisum, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE 

ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO 

ENVOLVENDO OS LITIGANTES. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME 

RECAÍDO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. VALOR. 

REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 

1. (...). 2. "O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no 

registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, 

sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências 

que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento 

contratual" (REsp 1.599.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 8.8.2017, DJe de 16.8.2017) 3. "A 

simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" 

(Súmula n. 5/STJ). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1375650 RS 2018/0259318-2, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019).”. (Destaquei). 

Nesse mesmo sentido, convém fazer menção a um recente julgado 

proferido pelo TJAP: “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BAIXA DE 

GRAVAME. RESPONSABILIDADE DO ENTE FINANCEIRO. DANO MORAL. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ABALO ALEGADO. 1) A 

demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral 

indenizável, sendo necessário para tanto a demonstração de 

constrangimento que ultrapasse o mero dissabor. 2) No processo em 

análise, embora alegue danos morais indenizáveis, a parte autora não 

comprovou qualquer ato que tenha causado mal injusto grave, senão a 

mera demora na transferência. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) 

Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 00529405120188030001 AP, Relator: JOSÉ 

LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 28/01/2020, Turma recursal).”. 

(Destaquei). Já no que se refere à pretensão do Reclamante em ser 

indenizado a título de danos materiais/repetição do indébito, tenho que a 

mesma deve ser igualmente refutada. Apesar de o Demandante ter 

mencionado que o Fundo Réu promoveu o levantamento de uma 

importância superior àquela especificada na minuta de acordo, o fato é 

que não há na referida manifestação nenhuma cláusula prevendo a 

restituição de qualquer diferença em favor do consumidor. Segue abaixo 

transcrita a cláusula 4.B da minuta anexa ao Id. nº 27952952: “O saldo de 

R$ 7.034,90 (sete mil e trinta e quatro reais e noventa centavos) será 

pago através do levantamento da totalidade dos valores depositados na 

presente Ação de Revisão de Contrato nº 12280-97.2012.811.0002, com 

os rendimentos que houver, visando a quitação do contrato, valores que 

deverão ser levantados, através de expedição de Alvará Físico, em nome 

do Advogado RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MT 17.981ª, 

devidamente constituído para o presente ato de RECEBER E DAR 

QUITAÇÃO.”. (Destaquei). Não bastasse o fato do Reclamante não ter 

apresentado provas de que foi cobrado de forma indevida ou ainda, de 

que promoveu pagamentos em excesso (o que, por si só, descaracteriza 

a pretensão inerente à repetição do indébito), consigna-se que a 

disposição supracitada é muito clara em estabelecer que a “totalidade dos 

valores” seria levantada em favor da instituição/empresa credora. Desta 

feita, não obstante o fato de o Reclamado ter promovido o levantamento de 

um montante superior àquele registrado na petição de acordo, tenho que a 

diferença em questão é proveniente dos rendimentos inerentes ao período 

que o valor restou depositado junto à Conta única. Portanto, considerando 

que na minuta alhures mencionada restou expressamente previsto o 

levantamento da totalidade dos valores para fins de liquidação/quitação do 

contrato, inclusive no que diz respeito à eventuais rendimentos, tenho 

absoluta convicção de que o pedido relacionado ao “dano material” não 

detém nenhum fundamento, seja ele fático ou legal. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 06 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020633-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETH IZANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1020633-65.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucineth Izanil da 

Silva Reclamada: Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico inicialmente a 

necessidade de tecer algumas considerações acerca da ausência 

injustificada da Reclamante em audiência conciliatória (Id. nº 28977158). 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, bem 

como, visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Na presente lide, um dia antes da realização da 

audiência de conciliação, a Reclamada protocolizou a sua contestação 

nos autos, colacionando ao corpo da defesa algumas telas aptas a 

comprovar o vínculo existente com a Demandante. A meu ver, tudo indica 

que, após tomar conhecimento prévio da defesa apresentada pela 

Reclamada, a Reclamante voluntariamente deixou de comparecer à 

sessão de conciliação realizada nos autos e o pior, nem mesmo se deu ao 

trabalho de apresentar algum argumento para tentar justificar a sua 

ausência. Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, cuja 

parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação, fazendo 

emergir o seu desrespeito não só com o Poder Judiciário, como também, 

com a parte que foi citada/intimada para litigar em juízo. Ora, não podemos 

fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde 

astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte 

autora nas audiências de conciliação. In casu, reitero que, de forma 

maliciosa, após a apresentação da contestação pela Reclamada, a 

Reclamante deixou de comparecer à sessão de conciliação e ainda, não 

acostou nenhuma manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo 

qual, este juízo terá o mesmo rigor das situações que são objeto do 

Enunciado 90 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Desta 

feita, por subsistirem indícios de má-fé por parte da Reclamante, deixo de 

extinguir a ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Do mérito: A Reclamante alegou na 

petição inicial que, ao tentar realizar compras mediante crediário, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 
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valor de R$ 355,26. No entanto, a Autora informou que não possui 

qualquer relação jurídica com a empresa Ré, bem como, que nunca 

contratou quaisquer serviços junto à mesma, motivo pelo qual, acredita ter 

sido vítima de uma fraude. Por entender que foi negativada indevidamente 

e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as 

partes, bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Postulante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora a Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, entendo 

que os esclarecimentos e, principalmente, as telas colacionadas ao corpo 

da contestação retiraram totalmente a credibilidade das explanações 

iniciais. No que se refere à relação jurídica estabelecida entre as partes, 

entendo que a mesma restou satisfatoriamente comprovada, pois, a 

Reclamada apresentou a cópia de um “Comprovante de Recebimento de 

Produtos” devidamente assinado pela parte Autora, o que, definitivamente, 

corrobora a tese defensiva acerca da regularidade do vínculo negocial. 

Ademais, oportuno registrar que a assinatura lançada no comprovante 

supra guarda notória similitude com àquelas lançadas nos documentos 

que instruíram a inicial, tanto é que sequer foi impugnada. Como se não 

bastasse, as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa 

demonstraram que foram realizados pagamentos nos meses de fevereiro 

e março/2019, o que, a meu ver, não condiz com o comportamento de um 

eventual fraudador. Já no tocante a origem do débito debatido nos 

presentes autos, entendo que a mesma restou igualmente esclarecida. 

Consoante se extrai das mencionadas telas sistêmicas, apesar de ter 

adquirido alguns produtos junto à Reclamada (tanto é que, reitero, foi 

apresentado um canhoto comprobatório do recebimento das mercadorias), 

a Reclamante não promoveu o pagamento da dívida correspondente a 

abril/2019, motivo pelo qual, tenho que restou justificada a inserção de seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. In casu, entendo que 

foram apresentadas provas irrefutáveis de que subsistiu relação negocial 

entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia da Reclamante em 

apresentar qualquer comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe 

está sendo cobrada, confere legitimidade ao apontamento restritivo 

debatido nesta lide. Desta feita, em havendo débitos pendentes, bem 

como, não tendo sido apresentado pela Reclamante nenhuma prova 

indicando a devida contraprestação pelos produtos adquiridos, entendo 

que a restrição debatida na presente lide refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar a fundamentação acima mencionada, segue 

colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DO 

CREDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A parte autora não comprovou 

a inexistência de relação contratual ou o pagamento da dívida que gerou a 

negativação do seu nome nos cadastros de inadimplência. Por seu turno, 

a parte ré juntou aos autos documentos (contrato e extratos da conta 

bancária) que comprovam a existência da relação jurídica e da 

inadimplência ao tempo da inclusão. Demonstrada a regularidade do débito, 

agiu a instituição bancária no exercício regular do direito ao inscrever a 

parte recorrente no órgão restritivo ao crédito, conforme preceitua o artigo 

188, inciso I do Código Civil. Lícita a inscrição, não resta caracterizado o 

abalo de ordem moral ao consumidor. Decisão Monocrática mantida. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70075287979, Vigésima 

Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/07/2018).”. (Destaquei). 

Portanto, respaldado por toda a fundamentação supracitada, bem como, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), entendo que resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões iniciais. Da litigância de má-fé: Tendo em vista 

tudo o que foi debatido nesta lide, bem como, considerando o acervo 

probatório apresentado pela Reclamada e ainda, o fato da Reclamante 

conscientemente ter deixado de comparecer à sessão de conciliação 

após o protocolo da defesa, entendo ser evidente que a consumidora, de 

forma intencional e maliciosa (ciente da existência do vínculo com a Ré e 

ainda, que subsistia um débito inadimplido), distorceu a realidade dos fatos 

no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, portanto, no que resta 

disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos debatidos nos autos 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

demanda inicial como sendo a materialização da má-fé da Reclamante. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes, possivelmente poderia ter encorajado a parte 

Autora a comparecer na audiência e, eventualmente, seria condenada ao 

pagamento de uma verba indenizatória, causando um locupletamento ilícito 

em favor da Demandante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o 

Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu 

efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais 

arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o 

referido benefício não afasta a condenação proveniente de sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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Processo nº 1000195-81.2020.8.11.0002 Reclamante: Ana Karoline da 

Silva Ferreira Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Antes de enfrentar o mérito da demanda, verifico a 

necessidade de tecer algumas considerações acerca do pedido de 

desistência da ação (Id. nº 29034658) formulado pela Reclamante. Dispõe 

o Enunciado nº 90 do FONAJE que: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”. (Destaquei). Segundo 

consta dos andamentos processuais, alguns dias antes da realização da 

audiência conciliatória, o Reclamado protocolizou tempestivamente a sua 

contestação (Id. nº 28862991) nos autos, juntamente com alguns 

documentos. No entanto, após a apresentação da mencionada defesa, 

sobreveio um surpreendente pedido de desistência da ação por parte da 

Demandante (Id. nº 29034658), oportunidade em que a mesma se limitou a 

justificar que “não tem mais interesse no presente feito”. Com a devida 

vênia à sucinta explanação apresentada pela Reclamante, entendo que, 

ao verificar a possibilidade de seus pedidos não serem acolhidos (face as 

provas anexadas pelo Reclamado), a mesma assumiu imprudentemente o 

risco de pugnar pela desistência da ação, aparentemente no intuito de se 

esquivar de uma possível condenação. Não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte 

autora nas audiências de conciliação. In casu, a Reclamante não só 

apresentou um genérico pedido de desistência do feito, como também, 

independentemente do pronunciamento jurisdicional acerca de seu 

questionável pleito, maliciosamente deixou de comparecer à sessão de 

conciliação. Desta forma, por subsistirem indícios de má-fé por parte da 

Reclamante, bem como, em respeito aos documentos anexados aos autos, 

INDEFIRO o pedido de desistência da ação, bem como, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e ainda, passo à análise do mérito da lide. Da 

preliminar: - Da inépcia da inicial – Ausência de documento indispensável: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou que o comprovante de 

negativação apresentado pela Reclamante não é próprio para instruir a 

pretensão inaugural, pois, trata-se de um documento inidôneo extraído de 

uma página de internet. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamado postulou para que a Reclamante fosse intimada a emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento de sua manifestação. Com a devida 

vênia às explanações supracitadas, tenho que as mesmas não comportam 

acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que foi negativada a pedido do Reclamado, 

em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

252,41. No entanto, a Autora informou que não reconhece a pendência 

que lhe está sendo cobrada, pois, não consumiu os serviços da instituição 

Ré. Por entender que a inserção creditícia é indevida e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(cartão de crédito), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credor, não 

havendo de se falar em danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora a parte Autora tenha ventilado argumentos no intuito de induzir 

este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, 

entendo que o Reclamado apresentou provas verossímeis acerca da 

regularidade da contratação dos seus serviços (cartão de crédito), bem 

como, da origem da dívida motivadora do apontamento restritivo debatido 

nesta lide. Apesar de não ter sido apresentada a cópia do instrumento 

contratual primário firmado entre as partes (referente a adesão ao cartão 

de crédito), o Reclamado anexou à sua contestação algumas faturas de 

cobrança em nome da Reclamante, demonstrando não só que o serviço de 

cartão de crédito foi usufruído, mas, principalmente, que foram efetivados 

alguns pagamentos. Inobstante as provas acima mencionadas possam ser 

consideradas como unilaterais, tenho que as mesmas, excepcionalmente, 

não merecem ser desprezadas, pois, além de o endereço registrado nas 

faturas de cobrança ser exatamente a mesma localidade indicada pela 

Reclamante no preâmbulo da inicial (“Rua 03, nº 18, Bairro Flor do Ipê, 

Várzea Grande – MT”), foi computada a realização de pagamentos nos 

meses de abril e maio/2015, o que, definitivamente, não condiz com o 

comportamento de um fraudador. Desta forma, reitero que, 

independentemente de não ter sido apresentado um instrumento contratual 

assinado, as faturas anexadas à defesa se revelaram documentos aptos 

o suficiente para atestar a regularidade da contratação do serviço de 

cartão de crédito pela pessoa da Reclamante. Já no que diz respeito à 

origem da dívida questionada pela Demandante, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas 

faturas que instruíram a defesa, apesar de ter usufruído do serviço de 

cartão de crédito, a Autora deixou de honrar os pagamentos que se 

faziam necessários a partir da fatura correspondente ao mês de 

junho/2015, razão pela qual, tenho que restou devidamente justificada a 

inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Portanto, 

restando devidamente comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as 

partes, bem como, não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer 

comprovante indicando a quitação das dívidas provenientes do serviço de 

cartão de crédito, entendo que a anotação creditícia debatida nesta lide 

refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do Reclamado, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 

188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação exarada 

no presente pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJSP: “CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória 

e indenizatória. Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de 

faturas representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão 

de crédito, comprovado o pagamento integral pelo usuário durante largo 

tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do 

dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos integrais das 

faturas por período expressivo, tornando-se inadimplente a partir de 

agosto de 2015, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada 

pelo réu. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos 

constitutivos do seu direito. Prova contida nos autos a revelar que o autor 

celebrou o contrato de cartão de crédito, que utilizou para efetuar 

despesas, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas em momento 

precedente ao mês de agosto de 2015. Existência do débito evidenciada. 

Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação 

jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. 

Imposição ao autor de sanção por litigância de má-fé consubstanciada em 

multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por alterar a verdade dos 

fatos. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido, com determinação. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, 

c o m  d e t e r m i n a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 2 4 4 8 1 0 3 2 0 1 6 8 2 6 0 4 0 5  S P 

1024481-03.2016.8.26.0405, Relator: João Camillo de Almeida Prado 

Costa, Data de Julgamento: 31/07/2018, 19ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Considerando que o Reclamado logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões exaradas na petição inicial. - Da litigância de 

má-fé: Tendo em vista tudo o que foi debatido nesta lide, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada e ainda, o 

fato da Reclamante ter pugnado injustificadamente pela desistência da 

ação convenientemente após a apresentação da defesa, entendo ser 

evidente que a consumidora, de forma intencional e maliciosa (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira e ainda, que subsistia um 

débito pendente de pagamento), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem de forma indevida, incorrendo, portanto, no que resta 

disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno 
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transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos debatidos nos autos 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

demanda inicial como sendo a materialização da má-fé da Reclamante. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (ou seja, faturas com o mesmo endereço 

indicado na inicial e, principalmente, com registro de pagamentos), 

possivelmente poderia ter encorajado a parte Autora a comparecer na 

audiência e, eventualmente, seria condenada ao pagamento de uma verba 

indenizatória, causando um locupletamento ilícito em favor da Demandante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação, bem como CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigida 

à época do efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Demandante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais sugiro sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não afasta a 

condenação proveniente de sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018030-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE PAULO CARNEIRO PASSOS OAB - GO0026384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018030-19.2019.8.11.0002 Reclamante: Goiás Manutenção de 

Aeronaves Ltda. - EPP Reclamada: Fênix Manutenção de Aeronaves Ltda. 

- ME SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consigna-se 

inicialmente que, da exegese do artigo 8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95, as 

pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte são admitidas a propor 

ação judicial perante o Juizado Especial Cível. Todavia, de forma diversa 

do que ocorre quando uma pessoa jurídica figura no polo passivo da lide, 

ou seja, podendo ser representada em audiência por um preposto 

credenciado por uma carta de preposição (artigo 9º, § 4º, da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE), ao figurar no polo ativo a 

microempresa/empresa de pequeno porte deve ser obrigatoriamente 

representada, inclusive em audiência, por seu empresário individual ou 

pelo seu sócio dirigente. Nesse sentido, oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 141 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais): “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”. (Destaquei). In casu, 

inobstante o porte empresarial da empresa Reclamante, registra-se que a 

mesma, em sessão de conciliação (Id. nº 29109482), não foi devidamente 

representada por seu sócio administrador (Sr. Donizete de Miranda 

Alves), mas sim, por uma preposta (Sra. Anne Karoline Gonçalves Lin), 

motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão reconhecer a contumácia da parte Autora e, 

consequentemente, extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. 

Cumpre ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais resta 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; (...)”. 

O entendimento jurisprudencial é pacífico em contemplar a necessidade da 

pessoa jurídica Autora ser representada em audiência por seu sócio 

administrador, consoante pode ser facilmente visualizado na decisão 

colegiada que segue colacionada: “AÇÃO DE COBRANÇA. QUESTÃO 

PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, com 

respaldo no artigo 485, IV, do CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

derradeiro, CONDENO a parte Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, conforme preconiza o Enunciado 28 do FONAJE. Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 09 de março de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SOLANGE DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES OAB - MT24373/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000804-64.2020.8.11.0002 Reclamante: Leila Solange do 

Nascimento Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que a Reclamante não se utilizou de qualquer meio 

de prova para confirmar a sua irresignação, sendo imprescindível a 

realização de uma prova pericial técnica nas instalações elétricas da UC. 

No entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está 
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em harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a 

Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Não obstante a explanação ventilada pela Reclamada, entendo que 

a mesma não reivindica a guarida deste juízo. A meu ver, o acervo 

probatório anexado aos autos torna prescindível a realização de qualquer 

prova adicional (seja ela documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento e ainda, consigno que o 

eventual acolhimento da preliminar em debate apenas retardaria 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ser usuária 

dos serviços da Reclamada (mediante a titularidade da UC nº 

6/2676677-4), bem como, que no mês 07/2019 foi surpreendida pela 

cobrança de uma fatura no valor de R$ 408,59, mesmo não tendo alterado 

os aparelhos ou a rotina de consumo do local. A Autora relatou ter 

procurado a Concessionária Ré (Protocolo nº 58664393) para contestar a 

fatura, no entanto, após a argumentação apresentada pelo funcionário (de 

que caso o valor estivesse errado não aconteceria novamente, bem como, 

que eventual erro poderia ser reavido como crédito), foi convencida a 

efetuar o pagamento. No entanto, a Postulante alegou que nos meses 

seguintes, apesar de terem reduzido, suas faturas não voltaram à 

normalidade e ainda, que no mês 11/2019 recebeu uma fatura com valor 

03 vezes maior. A Demandante informou que, diante do ocorrido, 

formalizou uma reclamação junto ao PROCON em 02/12/2019 (tendo a 

audiência, após alguns reagendamento, sido designada para 14/01/2020), 

no entanto, na data de 09/01/2020 foi surpreendida pelo corte da energia 

de sua UC (Protocolo nº 62791233), o qual, segundo a atendente, foi 

motivado pelo inadimplemento da referida fatura vencida em 11/2019. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda visando não só o 

recálculo das faturas desde o mês 07/2019, como também, a declaração 

de inexistência de débito referente aos meses de 11 e 12/2019 e ainda, a 

condenação da Concessionária ao pagamento de uma indenização a título 

de danos morais. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou que o faturamento originado da fatura questionada 

decorreu do efetivo consumo da Reclamante, de acordo com a leitura 

realizada no equipamento medidor da UC. A Ré esclareceu que, nos 

meses 05 e 06/2019, o faturamento da UC foi realizado pela média, motivo 

pelo qual, foi gerado um acúmulo de consumo cobrado na fatura de 

07/2019, cuja leitura foi realizada normalmente. A Postulada teceu algumas 

considerações acerca dos fatores que podem ensejar aumento no 

consumo de energia, bem como, da responsabilidade da cliente por suas 

instalações elétricas e ainda, sobre a presunção de legalidade dos atos da 

Concessionária. Além disso, a Reclamada defendeu que inexistem danos 

morais a serem indenizados, pois, o corte da energia decorreu do 

inadimplemento da fatura regular correspondente ao mês 11/2019. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 27922470 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada 

DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Inobstante toda a 

irresignação evidenciada pela Reclamante no que se refere às faturas 

correspondentes aos meses 07/2019 e 11/2019, entendo que não houve 

nenhuma irregularidade nas cobranças realizadas pela Reclamada. 

Inicialmente, no tocante à fatura de 07/2019, não subsistem dúvidas de 

que a mesma apresenta um valor superior àqueles que vinham sendo 

exigidos da consumidora, contudo, tenho que as considerações 

defensivas apresentadas pela Reclamada não só detêm credibilidade, 

como também, encontram respaldo documental. Conforme pode ser 

visualizado no “Histórico de Consumos do Cliente” (documento anexo à 

defesa), não houve a confirmação de leitura nos meses de 05 e 06/2019, 

motivo pelo qual, o faturamento da UC foi realizado com base na média do 

consumo da Reclamante, ou seja, não refletiu o real consumo do período 

em questão. Reza o artigo 113, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL 

que: “Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua 

responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos 

últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não 

apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os 

seguintes procedimentos: I – faturamento a menor ou ausência de 

faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não 

recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento 

imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (...)”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supramencionado ao caso em comento, bem 

como, reitero, tendo em vista que nos meses de maio e junho/2019 não 

houve a leitura do equipamento medidor da UC, entendo que assiste à 

Concessionária de Energia o direito de cobrar a diferença (acúmulo de 

consumo) devida pela parte Autora no mês subsequente, não havendo a 

menor possibilidade de ser reconhecida qualquer abusividade na 

cobrança correspondente a julho/2019 (cuja leitura, segundo consta dos 

documentos anexos à defesa, foi devidamente confirmada), tanto é que a 

própria consumidora reconheceu na inicial ter promovido o devido 

pagamento. Já no tocante à fatura de novembro/2019 (a qual, inclusive, 

chegou a motivar a formalização de uma reclamação administrativa junto 

ao PROCON), tenho que o inconformismo da Reclamante igualmente não 

possui nenhum fundamento. Extrai-se do mencionado “Histórico de 

Consumo” que no mês em questão (11/2019) a leitura do equipamento 

medidor da UC foi devidamente confirmada, o que, a meu ver, demonstra 

que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da 

Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que o 

consumo aferido corresponde justamente ao que foi usufruído pela 

Demandante, não havendo nenhuma falha no equipamento de medição. 

Portanto, considerando que a Reclamante foi involuntariamente 

beneficiada por um faturamento inferior nos meses 05 e 06/2019 (vez que 

não houve a confirmação de leitura), entendo que assiste à Reclamada o 

direito de cobrar o saldo remanescente (à título de acúmulo de consumo) 

na fatura no mês subsequente (07/2019). Ademais, tendo em vista que no 

mês de novembro/2019 a leitura do equipamento medidor da UC foi 

devidamente confirmada, reitero que não há como ser reconhecida 

nenhuma falha na prestação dos serviços da Reclamada, pois, a 

cobrança questionada pela Reclamante refletiu apenas o exercício do 

direito de credora da Concessionária de Energia, não havendo de ser 

cogitada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). No 

intuito de corroborar toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

seguem abaixo, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEITURA CÍCLICA. 

ACÚMULO DE CONSUMO ATÉ A REALIZAÇÃO DA LEITURA EFETIVA, O 

QUE JUSTIFICA O VALOR MAIOR QUE O USUAL. POSSIBILIDADE 

PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 414 DA ANEEL. COBRANÇA DEVIDA. 

DANO MORAL INOCORRENTE. CONTRAPEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006316558 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de 

Julgamento: 14/10/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 21/10/2016).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO 

NA COBRANÇA. 1.Apelo interposto contra sentença que julgou 

improcedentes os pedidos autorais para condenação da ré ao pagamento 

de indenização por dano moral e de repetição de indébito de valores 

supostamente pagos a maior pelo fornecimento de energia elétrica à 

residência da autora. Manutenção da sentença. 2. Autora não realizou 

prova capaz de demonstrar o mínimo indício de defeito no medidor. 

Inteligência do Enunciado nº 330 da Súmula desta Corte Estadual. 

3.Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00916159320168190038, 

Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 17/02/2020, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Já no tocante a pretensão 

inaugural relacionada aos danos morais, entendo que a mesma igualmente 

não reivindica a proteção jurisdicional. Embora tenha ocorrido a 

suspensão do fornecimento de energia da UC pertencente à Reclamante, 

tenho que tal fato restou devidamente justificado, pois, conforme pontuado 

pela Concessionária Ré, tal postura foi motivada pelo inadimplemento da 

famigerada fatura de novembro/2019. A meu ver, em que pese a 

irresignação da Postulante no tocante aos valores que lhe estavam sendo 

cobrados, o fato é que a mesma não produziu nenhuma prova no intuito de 

demonstrar qualquer falha no equipamento medidor de energia e ainda, 

mesmo tendo sido ajuizada uma reclamação na esfera administrativa 

(PROCON), tal situação não impede a Ré de exercer o seu direito de 

credora, seja por meio eventual inserção creditícia ou ainda, suspensão 

do fornecimento de energia. Logo, diante do flagrante inadimplemento 

incorrido pela parte Autora (referente à fatura de novembro/2019), 

entendo que não houve nenhuma irregularidade na suspensão do 

fornecimento de energia da Reclamante. Nesse sentido, seguem abaixo 

transcritas algumas jurisprudências pátrias: “Apelação cível. Ação 

indenizatória. Direito do consumidor. Fornecimento de energia elétrica. 

Excesso de cobrança não demonstrado. Inadimplência do consumidor que 
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autoriza o corte. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 

00007105520168190066, Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE 

ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2019, DÉCIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

DÉBITOS RELATIVOS A FATURAS DE CONSUMO NÃO PAGAS – 

EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA. 

Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 10059687720178260008 SP 

1005968-77.2017.8.26.0008, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 

Julgamento: 14/03/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2019).”. (Destaquei). - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo comporta parcial acolhimento. Reza o 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites 

do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem 

objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante mencionado, 

considerando que a Reclamante não promoveu o devido pagamento da 

fatura correspondente ao mês 11/2019, tenho que assiste à 

Concessionária de Energia Ré o direito de reivindicar o pagamento do 

crédito que lhe é devido, representado pelo montante de R$ 351,31 

(trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos). No entanto, 

entendo que não há como condenar a Demandante ao pagamento da 

fatura correspondente a janeiro/2020 (R$ 184,55), pois, a mesma não 

constitui objeto da controvérsia inaugural. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento 

da importância de R$ 351,31 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e 

um centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, 

com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contados a partir do vencimento da dívida. Por fim, REVOGO a 

decisão interlocutória vinculada ao ID nº 27922470, no entanto, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, da Lei nº 9.099/95). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 10 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017134-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017134-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Sueli Barbosa 

Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da carência de ação – Falta de interesse de agir: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que em nenhum momento a 

Reclamante apontou qualquer irregularidade/ilegalidade quanto à 

prestação dos seus serviços, limitando-se apenas a discordar dos 

valores cobrados em suas faturas. Desta feita, por entender que a 

Reclamante não detém interesse de agir, a Reclamada pugnou para que o 

processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia aos 

argumentos acima mencionados, tenho que os mesmos devem ser 

refutados. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante 

entende que lhe foi cobrado um valor abusivo (o qual não reflete o seu 

consumo de energia) e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral e material, entendo que a mesma possui não só o interesse, 

como também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que é locatária do imóvel 

localizado na “Rua São Paulo, Quadra 18, Casa 05, Bairro Nova Várzea 

Grande, Várzea Grande – MT”, onde recebe os serviços de energia por 

meio da UC nº 6/2779911-3. A Autora relatou ainda ter escolhido o 

referido imóvel em razão da proximidade com o “Hospital São Lucas”, local 

onde realiza sessões de hemodiálise semanalmente. A Postulante alegou 

que, logo no primeiro mês de leitura, foi surpreendida com a cobrança de 

uma fatura no valor de R$ 650,51 (vencimento previsto para 01/11/2019), 

cujo consumo aferido é totalmente incompatível com a sua residência. A 

Autora informou que, apesar de ter buscado a Concessionária para 

contestar a fatura, até o momento a mesma não foi retificada. A 

Demandante sustentou que houve um erro de leitura, pois, além de possuir 

hábitos de consumo modestos, antes de morar no imóvel as faturas 

possuíam valores irrisórios de aproximadamente R$ 20,00. Por entender 

que lhe está sendo cobrada uma importância abusiva e ainda, que tal fato 

vem lhe proporcionando prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o faturamento originado da 

fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia 

pela Reclamante (de acordo com a leitura realizada no medidor), não 

havendo nenhuma abusividade ou irregularidade. A Postulada teceu 

algumas considerações sobre os fatores que podem ensejar um aumento 

no consumo de energia, bem como, das provas que obrigatoriamente 

deveriam ter sido produzidas pela Autora e ainda, sobre a presunção de 

legalidade dos atos da Concessionária. Além disso, a Demandada 

defendeu que não se fazem presentes os requisitos necessários à 

reparação de danos morais e ainda, destacou a impossibilidade de 

devolução do valor cobrado. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 26037636 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor 

da Reclamante. Todavia, convém alvitrar à Demandante que, não obstante 

se trate de um direito básico inerente à pessoa de todo e qualquer 

consumidor, a inversão do ônus da prova não deve ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de apresentar ao juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, entendo que o direito não milita em favor das pretensões 

inaugurais. Inicialmente, no que se refere ao pleito correspondente ao 

refaturamento da cobrança relacionada ao mês de outubro/2019 (no valor 
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de R$ 650,51), a qual a Reclamante entende ser abusiva, tenho que o 

mesmo não reivindica a guarida deste juízo. Apesar de a parte Autora ter 

sustentado que, antes de residir no imóvel, as faturas cobradas eram 

representadas por “valores irrisórios” de aproximadamente R$ 20,00 (vinte 

reais), entendo que tais argumentos não possuem verossimilhança, pois, 

as faturas apresentadas na inicial a título de parâmetro fazem referente à 

uma Unidade Consumidora totalmente distinta (UC nº 6/2735680-7) daquela 

que originou a fatura questionada nos autos (UC nº 6/2779911-3). 

Ademais, extrai-se das informações registradas na fatura questionada 

pela Reclamante (documento anexo ao Id. nº 26011979) que a leitura do 

medidor da UC foi devidamente confirmada, o que, a meu ver, demonstra 

que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da 

Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que o 

consumo aferido corresponde justamente ao que foi usufruído pela 

Demandante, não havendo como ser reconhecida qualquer falha no 

equipamento de medição. In casu, restando devidamente comprovado que 

houve registro de “Leitura confirmada”, entendo que o fato de ter sido 

apurado um valor com o qual a Reclamante não concorda não se revela 

motivo suficiente para atribuir qualquer irregularidade na cobrança 

perpetrada pela Concessionária Ré, motivo pelo qual, reitero, a pretensão 

relacionada ao refaturamento da cobrança (outubro/2019) não detém 

absolutamente nenhum fundamento. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação até então exarada no presente decisum, segue abaixo, 

por analogia, uma decisão colegiada proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO 

EXCESSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. As provas 

adunadas aos autos não comprova o fato constitutivo do direito autoral, 

nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Consumidor que não trouxe 

documentos aptos a demonstrar o alegado excesso de cobrança. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que não 

afasta o ônus do autor de provar o fato constitutivo de seu direito. 

Inteligência da súmula 330 desta Corte. Sentença mantida. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00442695920138190004, 

Relator: Des(a). Antônio Carlos Dos Santos Bitencourt, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Sétima Câmara Cível).”. (Destaquei). - 

Do dano moral: Já no que diz respeito à pretensão indenizatória (a título de 

danos morais) almejada pela Demandante, entendo que a mesma 

igualmente não reivindica a guarida jurisdicional. Com a devida vênia às 

explanações inaugurais, entendo que a Reclamante não foi submetida a 

qualquer constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou 

sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum dos atributos 

inerentes à sua personalidade. Além disso, convém lembrar à Reclamante 

que a cobrança que lhe foi direcionada não se encontra maculada por 

qualquer irregularidade, pois, refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Concessionária de Energia, não havendo de ser cogitada a 

prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Por mero amor 

à fundamentação, consigno que, ainda que a Reclamante tivesse sido 

vítima de uma cobrança indevida (o que não é o caso dos autos), tal 

situação não teria extrapolado a esfera de um mero dissabor, pois, a 

Concessionária não chegou a incluir o nome da consumidora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, sequer suspendeu o fornecimento 

da energia destinada à UC. Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, 

a mera cobrança de valores, ainda que de forma indevida, não dá ensejo 

ao reconhecimento de qualquer abalo de cunho extrapatrimonial, conforme 

pode ser verificado pelo julgado que, por analogia, segue colacionado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO 

NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida 

inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não 

configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar 

indenização. (Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 

09/11/2016).”. (Destaquei). - Do dano material: Por fim, no tocante à 

pretensão da Autora em obter o ressarcimento dos valores que lhe foram 

cobrados (repetição do indébito), tenho que o mesmo também deve ser 

rechaçado. Da exegese das provas apresentadas pela Reclamante, 

verifica-se que, desde a sua entrada no imóvel, a mesma não promoveu o 

pagamento de nenhuma de suas faturas, o que, por si só, demonstra que 

a consumidora não auferiu nenhum prejuízo de cunho material. Logo, não 

tendo a Reclamada incorrido em qualquer cobrança indevida, bem como, 

não tendo a Demandante realizado o pagamento de quaisquer valores 

(que o diga em excesso), ou seja, não se fazendo presentes nenhum dos 

requisitos autorizadores da repetição do indébito (artigo 42, parágrafo 

único, do CDC), reitero que não há como ser acolhida a pretensão 

indenizatória almejada pela Reclamante. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao Id. nº 26037636, no entanto, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 10 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020331-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1020331-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Edvania Carvalho da 

Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que o procedimento administrativo adotado pela Concessionária 

respeitou todos os ditames regulamentares, motivo pelo qual, entende que 

a única forma de demonstrar a irregularidade seria mediante a realização 

de uma perícia indireta no imóvel. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

norteadores do Juizado Especial, a Reclamada pugnou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia 

aos argumentos apresentados pela Reclamada, entendo que os mesmos 

não reivindicam o acolhimento deste juízo, pois, segundo consta da 

exposição defensiva, a irregularidade existente na UC não só foi 

devidamente comprovada por fotos e um “Termo de Ocorrência e 

Inspeção”, como também, foi normalizada no ato da própria vistoria 

(informação constante no TOI anexo à contestação). A meu ver, se houve 

a “normalização” da UC na data em que a inspeção foi realizada, não 

subsiste a necessidade de ser realizada qualquer prova de cunho pericial 

e ainda, consigno que tal providência apenas iria retardar 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que detém a 

titularidade da UC nº 6/1756122-6, bem como, que vem sofrendo 

transtornos junto à Concessionária Ré. A Autora relatou que, em 

fevereiro/2019, compareceu ao PROCON para reclamar de faturas com 

valores exorbitantes, ocasião em que tomou conhecimento se tratar de 
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recuperação de energia e, para não se privada dos serviços, acabou por 

efetuar os pagamentos. A Postulante destacou que, apesar de ter 

acreditado que tudo estava em ordem, a Reclamada realizou uma nova 

vistoria na data de 30/05/2019, bem como, deixou alguns laudos sem 

qualquer explicação. A Reclamante relatou que, passados alguns meses, 

recebeu 03 faturas diferentes do normal, as quais não só possuíam 

valores assustadores (R$ 1.336,50; R$ 1.351,30 e R$ 748,91), como 

também, tinham o vencimento previsto para o mesmo mês (outubro/2019). 

A Demandante informou ainda ter recebido uma notificação da 

Concessionária Ré, ocasião em que a empresa informou que a UC estava 

com um tipo de dano. A Autora relatou que, ao buscar esclarecimentos 

junto à Reclamada, tomou conhecimento de que se tratava de uma 

diferença de consumo de energia no equipamento de medição (haja vista 

que a caixa de medição se encontrava obstruída), bem como, que a 

pendência deveria ser quitada para evitar a suspensão dos serviços. Por 

entender que está sendo vítima de uma má prestação dos serviços por 

parte da Ré, bem como, que os valores que lhe estão sendo cobrados são 

abusivos e ainda, que tal fato vem lhe proporcionando prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que, na data 

de 30/05/2019, foi realizada uma vistoria na UC (nº 6/1756122-6) da 

Reclamante, bem como, que na ocasião foi constatada uma irregularidade 

externa que estava comprometendo a correta aferição do consumo de 

energia (ou seja, estava sendo computado um consumo inferior ao 

devido). A Ré destacou que, ao promover uma revisão do faturamento 

(período de março a maio/2019), apurou uma diferença entre a energia 

utilizada e não computada, a qual deu origem a uma fatura no valor de R$ 

1.351,30 (recuperação de consumo). A Reclamada teceu algumas 

considerações acerca da legalidade na apuração das irregularidades, bem 

como, que independentemente da autoria, a única beneficiária foi a 

Reclamante e ainda, que após a inspeção houve um aumento significativo 

na média de consumo. Além disso, a Ré defendeu a presunção de 

legalidade de seus atos e que as faturas originadas após a vistoria 

correspondem ao efetivo consumo da UC. Por fim, a Reclamada sustentou 

que não se fazem presentes os requisitos necessários à reparação por 

danos morais, pois, não bastasse a regularidade do faturamento, não 

houve suspensão dos serviços ou mesmo a inscrição da Autora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 27619027 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus 

da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise de todas as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental anexado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Inicialmente, convém a este juízo especificar a que 

se referem às 04 faturas recepcionadas pela Reclamante, cujos 

vencimentos estavam previstos para o mesmo mês de outubro/2019. 

Consoante se extrai das provas apresentadas pela própria Reclamante, 

não tenho dúvidas de que a fatura de R$ 1.351,30 corresponde à 

recuperação de consumo questionada pela Autora (referente à vistoria 

realizada na data de 30/05/2019 em sua UC), bem como, que àquelas nos 

valores de R$ 1.336,50 e R$ 14,80 (Id. 27613135) apenas correspondem 

ao parcelamento do débito supracitado (tanto é que tal fato resta 

devidamente especificado nas faturas). Logo, por corolário lógico, não 

obstante toda a confusa narrativa fática da inicial, bem como, o fato de 

terem sido enviadas faturas com valores diversos, entendo ser evidente 

que está sendo exigido da Reclamante apenas uma fatura de recuperação 

de consumo (R$ 1.351,30). Já no que se refere à famigerada fatura de R$ 

748,91, apesar de coincidentemente possuir o seu vencimento agendado 

para outubro/2019, não tenho nenhuma dúvida de que a mesma se refere 

à fatura de consumo regular do mês 08/2019, tanto é que, segundo consta 

do “Histórico de Contas” apresentado pela própria Autora (Id. nº 

27613126), a referida dívida foi devidamente adimplida. Pois bem, feitos os 

esclarecimentos preliminares que se faziam necessários, consigno que, 

segundo consta das normas previstas na Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora de 

energia tem o dever de adotar as providências necessárias para sua 

caracterização e, consequentemente, apuração do consumo não faturado 

ou ainda, faturado a menor (Art. 129). In casu, a Reclamada relatou que, 

na data de 30/05/2019, seus prepostos diligenciaram até o endereço 

correspondente à UC da Reclamante, oportunidade em que, ao realizarem 

a inspeção, foi constatada uma irregularidade no medidor de energia, qual 

seja, “CDC desligada no sistema e auto religada na medição”. Ademais, da 

exegese dos esclarecimentos consignados na defesa, tem-se que a 

referida anormalidade estaria acarretando um faturamento inferior ao 

correto, ou seja, em outras palavras, a Reclamante estaria sendo 

beneficiada pelo registro de um consumo de energia inferior ao que 

realmente estava sendo consumido. A meu ver, as considerações 

defensivas detêm credibilidade, haja vista que foi apresentada uma cópia 

do “Termo de Ocorrência e Inspeção” (em respeito ao artigo 129, § 1º, I, 

da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado pelos prepostos 

responsáveis pela vistoria. Outrossim, consigno que as prova alhures 

mencionada se revela suficiente para demonstrar a irregularidade 

existente na UC, tanto é que, na data em que a inspeção foi realizada, os 

prepostos da Concessionária promoveram a normalização da Unidade 

Consumidora (informação devidamente registrada no TOI anexo ao Id. nº 

28800422). De suma importância ressaltar que, após a normalização da 

UC (a qual, consoante mencionado, ocorreu na data de 30/05/2019), nos 

meses subsequentes passou a ser registrado um irrefutável aumento no 

consumo de energia (se comparados aos meses de março, abril e 

maio/2019, os quais foram objeto da recuperação de consumo), o que, 

definitivamente, evidencia que a Postulante, ainda que de forma 

involuntária, realmente estava sendo beneficiada pelo registro de um 

consumo de energia inferior ao que efetivamente estava sendo usufruído. 

No intuito de corroborar a fundamentação supra, basta uma simples 

análise do “Histórico de Contas” anexo ao Id. nº 28800417, pois, tal prova 

demonstra com clareza solar um expressivo aumento no faturamento da 

energia do mês 06/2019 em diante. Data máxima vênia aos 

esclarecimentos prestados pela Autora em sede de impugnação, tenho 

que os mesmos não detêm o condão para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva e provas anexas à contestação. Resguardado por toda a 

fundamentação exarada no presente decisum, entendo que não há como 

reconhecer qualquer abusividade na cobrança outrora realizada pela 

Reclamada, pois, restou comprovada não só a irregularidade externa que 

estava acometendo a regular aferição do consumo de energia pelo 

equipamento medidor existente na UC, como também, que a consumidora 

restou devidamente notificada acerca da recuperação do consumo 

(conforme “Carta” apresentada por ambos os litigantes) e ainda, 

reitera-se, que houve um considerável aumento no consumo da energia da 

UC da Reclamante. No intuito de resguardar as explanações 

supramencionadas, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJSP: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ 

pedido de tutela antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos 

de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela 

ré, de que de fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além 

do TOI, foi lavrado boletim de ocorrência em que constatada por 

autoridade policial a manipulação do relógio medidor, com a decretação de 

prisão em flagrante do autor, quando tentava se evadir do local - 

Existência de demonstrativo de consumo que dá conta do aumento 

considerável do consumo de energia elétrica do imóvel após a troca do 

relógio medidor - Caracterização de degrau de consumo - Legitimidade de 

cobrança de diferenças não faturadas – (...) – R. sentença monocrática 

mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 10004592120188260077 SP 

1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

02/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Tendo em vista 

o conjunto de provas apresentado nos autos, entendo que, além de não 

ter sido devidamente comprovada qualquer falha ou defeito na prestação 

dos serviços da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do Código 

do Consumidor), a cobrança da fatura apurada a título de recuperação de 

consumo (R$ 1.351,30) refletiu apenas o exercício regular do direito de 

credora da Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil), não havendo como 

lhe ser imputada a prática de qualquer ato ilícito. No que se refere à 

pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora, 

entendo que a mesma igualmente não detém nenhum respaldo, seja ele 

fático ou legal. Consoante mencionado, não bastasse a regularidade 

inerente à fatura de recuperação de consumo, a Reclamante não teve o 

seu nome encaminhado aos Órgãos de Proteção ao Crédito e, 

principalmente, não teve suspenso o fornecimento da energia destinada à 

sua Unidade Consumidora. Logo, em não se fazendo concomitantemente 

presentes nenhum dos requisitos inerentes à configuração da 

responsabilidade civil, reitero que o pleito indenizatório deve ser refutado. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 
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de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

27619027, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

10 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014291-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA CRISTINA DE MORAIS SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1014291-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Thelma Cristina de 

Morais Serra Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que a Reclamante não se utilizou de qualquer meio 

de prova para confirmar a sua irresignação, sendo imprescindível a 

realização de uma prova pericial técnica nas instalações elétricas da UC. 

No entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está 

em harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a 

Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Não obstante a explanação ventilada pela Reclamada, entendo que 

a mesma não reivindica a guarida deste juízo. A meu ver, o acervo 

probatório anexado aos autos torna prescindível a realização de qualquer 

prova adicional (seja ela documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento e ainda, consigno que o 

eventual acolhimento da preliminar em debate apenas retardaria 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da carência de ação – Falta de interesse de agir: Ainda como 

matéria preliminar, a Reclamada sustentou que em nenhum momento a 

Reclamante apontou qualquer irregularidade/ilegalidade quanto à 

prestação dos seus serviços, limitando-se apenas a discordar do valor 

cobrado em sua fatura. Desta feita, por entender que a Reclamante não 

detém interesse de agir, a Reclamada pugnou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia aos argumentos 

acima mencionados, tenho que os mesmos devem ser igualmente 

refutados. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a Reclamante 

entende que lhe foi cobrado um valor abusivo (o qual não reflete o seu 

consumo de energia) e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral e material, entendo que a mesma possui não só o interesse, 

como também, a legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 

do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que detém a titularidade da UC nº 

6/626680-3, bem como, que desde janeiro/2019 vem promovendo o 

pagamento de suas faturas. No entanto, a Autora relatou que, em 

16/09/2019, recebeu uma fatura no valor de R$ 722,23, a qual entende ser 

incompatível com o seu padrão de consumo. A Postulante alegou que, ao 

contatar a Concessionária Ré para reclamar da cobrança, foi informada 

que a sua UC estaria suspensa desde 25/01/2019, todavia, tal fato lhe 

causou estranheza, pois, além de sua energia não ter sido interrompida, 

durante todo o período recebeu as faturas e ainda, promoveu os devidos 

pagamentos. A Demandante destacou ter procurado o PROCON, bem 

como, que a atendente estaria solicitando o pedido de “religação” e ainda, 

que caso fosse realmente constatada a ligação da energia, seria aplicada 

uma multa. A Autora alegou ainda ter recepcionado uma resposta por 

e-mail, oportunidade em que a Ré esclareceu que houve cobrança de 

ICMS e multa por atraso no pagamento da fatura do mês 08. Por entender 

que a cobrança realizada pela Reclamada é irregular e ainda, que tal fato 

bem lhe proporcionando prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o faturamento originado da 

fatura questionada nos autos decorreu do efetivo consumo de energia da 

Reclamante (de acordo com a leitura realizada no medidor), não havendo 

nenhuma abusividade ou irregularidade. A Concessionária Ré esclareceu 

ter ocorrido a suspensão do fornecimento de energia da UC em 

25/01/2019, devido ao inadimplemento da fatura vencida em 

dezembro/2018. A Ré destacou que, apesar de ter promovido o 

pagamento de sua dívida, a parte Autora não solicitou a religação da 

energia da UC, vindo a promover a religação à revelia da Concessionária. 

A Postulada teceu algumas considerações acerca da responsabilidade do 

cliente por suas instalações elétricas, bem como, sobre os fatores que 

podem ensejar um aumento no consumo de energia. Além disso, a 

Demandada defendeu que não se fazem presentes os requisitos 

necessários à reparação de danos morais e ainda, destacou a 

impossibilidade de devolução do valor cobrado. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 24729500 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do 

ônus da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que o direito não milita em favor 

dos pedidos inaugurais. Inicialmente, no que se refere às pretensões da 

Reclamante em obter o reconhecimento da abusividade da fatura 

correspondente ao mês 09/2019 (R$ 722,23), bem como, 

conseguintemente, o refaturamento da mesma para sua “média de 

consumo” e ainda, das demais faturas vencidas no curso do processo, 

tenho que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. Da exegese 

do “Histórico de Contas” apresentado pela Reclamada (documento anexo 

à contestação), verifica-se que o valor questionado pela Reclamante 

realmente destoa daqueles que até então lhe vinham sendo cobrados. No 

entanto, inobstante a irresignação evidenciada pela Demandante, o 

documento supracitado igualmente demonstrou que, no período debatido 

nos autos (setembro/2019), o consumo de energia da UC nº 6/626680-3 

foi consideravelmente superior se comparado aos meses anteriores. 

Ademais, não se pode olvidar que, segundo consta do “Histórico de 

Consumo” anexo ao Id. nº 26109470 e ainda, da fatura de cobrança que 

instruiu a exordial, no mês questionado pela Reclamante a leitura do 

equipamento medidor da UC foi devidamente confirmada, o que, a meu ver, 

demonstra que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da 

Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC) e ainda, que o 

consumo aferido no aparelho de medição corresponde justamente ao que 

foi usufruído pela Demandante. In casu, restando devidamente 

comprovado que houve registro de “Leitura confirmada”, entendo que o 

simples fato de ter sido apurado um aumento no consumo de energia não 

se revela motivo suficiente para atribuir qualquer irregularidade na 

cobrança perpetrada pela Concessionária Ré, motivo pelo qual, reitero, as 

pretensões relacionadas ao cancelamento/refaturamento da cobrança 

correspondente à setembro/2019, assim como das faturas vencidas no 

curso do processo, não detêm absolutamente nenhum fundamento. 

Visando corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue abaixo, por analogia, uma decisão colegiada proveniente 

do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 

CONSUMO EXCESSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. As 

provas adunadas aos autos não comprova o fato constitutivo do direito 

autoral, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Consumidor que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 321 de 459



trouxe documentos aptos a demonstrar o alegado excesso de cobrança. 

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que não 

afasta o ônus do autor de provar o fato constitutivo de seu direito. 

Inteligência da súmula 330 desta Corte. Sentença mantida. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00442695920138190004, 

Relator: Des(a). Antônio Carlos Dos Santos Bitencourt, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, Vigésima Sétima Câmara Cível).”. (Destaquei). - 

Do dano moral: Já no que diz respeito à pretensão indenizatória (a título de 

danos morais) almejada pela Demandante, entendo que a mesma 

igualmente não reivindica a guarida jurisdicional. Com a devida vênia às 

explanações inaugurais, entendo que a Reclamante não foi submetida a 

qualquer constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou 

sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum dos atributos 

inerentes à sua personalidade. Além disso, convém lembrar à Reclamante 

que a cobrança que lhe foi direcionada não se encontra maculada por 

qualquer irregularidade, pois, refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Concessionária de Energia, não havendo de ser cogitada a 

prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Por mero amor 

à fundamentação, consigno que, ainda que a Reclamante tivesse sido 

vítima de uma cobrança indevida (o que não é o caso dos autos), tal 

situação não teria extrapolado a esfera de um mero dissabor, pois, a 

Concessionária não chegou a incluir o nome da consumidora junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, sequer suspendeu o fornecimento 

da energia destinada à UC. Apesar de a Reclamada ter ventilado em sua 

defesa algumas considerações acerca de uma suposta suspensão no 

fornecimento de energia ocorrida em janeiro/2019, bem como, que a 

Reclamante teria religado os serviços à revelia da Concessionária, 

entendo que tais fatos não detêm verossimilhança, seja porque, até a 

propositura da presente lide, a própria consumidora reconheceu que o 

fornecimento de energia não havia sido interrompido ou ainda, porque a Ré 

não apresentou a cópia de nenhum “Termo de Ocorrência e Inspeção” 

comprobatório da alegada “religação à revelia”. Segundo pacífico 

entendimento jurisprudencial, a mera cobrança de valores, ainda que de 

forma indevida, não dá ensejo ao reconhecimento de qualquer abalo de 

cunho extrapatrimonial, conforme pode ser verificado pelo julgado que, por 

analogia, segue colacionado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação 

indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas 

mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (Ap 145425/2016, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 09/11/2016).”. (Destaquei). - Do 

dano material: No tocante à pretensão da Autora em obter o ressarcimento 

dos valores que lhe foram cobrados (repetição do indébito), tenho que o 

mesmo também deve ser rechaçado. A meu ver, a Reclamante não foi 

submetida a nenhuma cobrança indevida, tampouco promoveu qualquer 

pagamento em excesso. Logo, em não se fazendo concomitantemente 

presentes os requisitos inerentes à repetição do indébito (artigo 42, 

parágrafo único, do CDC), tenho que o pleito formulado pela parte Autora 

deve ser refutado. - Do pedido contraposto: Por fim, no que concerne ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo 

merece ser parcialmente acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). In casu, restando incontroverso o fato da 

Reclamante não ter providenciado o devido adimplemento da fatura 

correspondente ao mês de setembro/2019, tenho que assiste à 

Concessionária de Energia Ré o direito de reivindicar o pagamento do 

crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo 

montante de R$ 722,23 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e três 

centavos). Contudo, tenho que o pedido contraposto correspondente à 

pendência de R$ 650,47 (referente à fatura do mês 10/2019) perdeu o seu 

objeto, pois, conforme pode ser visualizado na manifestação anexa ao Id. 

nº 27290762, a Reclamante promoveu o pagamento da referida fatura na 

data de 11/12/2019. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância de R$ 722,23 

(setecentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

vencimento da dívida (23/09/2019). Por fim, REVOGO a decisão 

interlocutória vinculada ao Id. nº 24729500, no entanto, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 10 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018957-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LOURENCO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018957-82.2019.8.11.0002 Reclamante: Fabiane Lourenço 

da Guia Reclamado: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que a petição inicial não foi 

devidamente instruída com uma procuração outorgando poderes ao 

patrono (Dr. Carlos Gustavo Lima Fernandes) supostamente constituído 

pela Reclamante. Desta feita, em se tratando de um vício facilmente 

sanável, este juízo converteu o julgamento em diligência, oportunizando à 

pessoa da Reclamante protocolizar uma cópia do instrumento de mandato, 

conforme pode ser visualizado no despacho que segue transcrito: 

“Vistos, etc. Consoante se extrai dos documentos anexos à petição inicial, 

verifica-se que a parte Autora deixou de apresentar uma cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono. Destarte, DETERMINO à 

Reclamante para que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente em juízo uma 

cópia do instrumento de mandato que confere poderes ao procurador 

cadastrado no sistema PJE (Dr. Carlos Gustavo Lima Fernandes), sob 

pena de o processo ser extinto por defeito de representação. Após 

transcorrido o prazo supracitado, independentemente de manifestação, 

façam os autos imediatamente conclusos para prolação da sentença. Às 

providências.”. Pois bem, não obstante tivesse sido devidamente intimada, 

a Reclamante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido 

concedido, fato este devidamente registrado pela Secretaria do Juízo na 

certidão anexa ao Id. nº 30114248, motivo pelo qual, tenho que outro 

caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a extinção do processo 

por defeito de representação processual. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue destacado, por 

analogia, um julgado proveniente do TJRS: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E ESPECÍFICOS 

PARA IMPUGNAR, POR MEIO DE ADI, A NORMA OBJETO DA AÇÃO. VÍCIO 

NÃO SANADO NO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (...) 2. No caso, não tendo o proponente 

promovido a regularização da representação processual no prazo 

concedido, é de rigor a extinção do processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil de 2015. 

Precedentes do STF e do TJRS. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade Nº 70069093102, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 07/10/2016).”. 

(Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, restando evidente o 

defeito de representação processual, bem como, com fulcro no que 

preconiza o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

11 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1000953-60.2020.8.11.0002 Reclamante: Dalmocir Franco 

Gomes Pinheiro Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Da preliminar: - Da nulidade de citação e do prazo mínimo de audiência: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou que, não obstante a carta de 

citação tenha sido expedida na data de 14/01/20, o AR somente foi 

recepcionado em 30/01/20, dificultando a apresentação de todos os 

documentos que se faziam pertinentes. Destarte, com amparo nos 

referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela designação de uma nova 

audiência conciliatória, com prazo mínimo de realização, conforme 

preceitua o artigo 344 do CPC/2015. Com a devida vênia às considerações 

supracitadas, tenho que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo, 

pois, conforme previsão contida na Súmula nº 19 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso, “O prazo mínimo entre a citação e a realização 

da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e 

oito) horas.”. (Destaquei). Logo, considerando que não houve nenhum 

desrespeito ao entendimento da súmula acima mencionada, tanto é que a 

parte Reclamada se fez presente na audiência conciliatória realizada nos 

autos, entendo que a preliminar arguida na contestação deve ser rejeitada. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 431,87. No entanto, o Autor afirmou 

que não reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, pois, não 

consumiu os serviços do Reclamado. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, o Reclamado sustentou que a pendência debatida 

nos autos lhe foi cedida por intermédio de um contrato de cessão de 

crédito, bem como, que em decorrência do persistente inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Consoante se extrai 

dos andamentos processuais, verifica-se que, após o protocolo da 

impugnação, o Reclamado apresentou algumas provas complementares no 

intuito de comprovar não só o vínculo outrora estabelecido entre o 

Reclamante e a instituição cedente (Banco Santander Brasil S/A.), como 

também, a regularidade da cessão de crédito noticiada na defesa e ainda, 

a legitimidade da dívida questionada pelo consumidor. Em respeito ao 

princípio do contraditório, bem como, considerando a relevância dos 

documentos apresentados pelo Fundo Réu para o devido esclarecimento 

dos fatos, o julgamento foi convertido em diligência (Id. nº 29990170), 

sendo o Autor devidamente intimado para se manifestar. Data máxima 

vênia às considerações apresentadas pelo Reclamante (Id. nº 30006639), 

não obstante as provas alhures mencionadas tenham sido apresentadas 

após o protocolo da impugnação, entendo que as mesmas proporcionaram 

ao juízo esclarecedores subsídios na busca pela verdade real, motivo pelo 

qual, não merecem ser desprezadas. A fim de corroborar o entendimento 

acima, segue transcrito, por analogia, um julgado contemplado pela Turma 

Recursal Única de Mato Grosso: “RECURSOS INOMINADOS. 

NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CÓPIA DA GRAVAÇÃO DO 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO. PROVA NÃO IMPUGNADA 

ESPECIFICAMENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO 

CONSUMIDOR NÃO PROVIDO. A cópia da gravação telefônica que 

demonstra a existência de relação contratual entre as partes, apesar de 

ter sido juntada após a defesa, e antes da prolação da sentença, deve ser 

aceita em atenção à busca da verdade real, princípio norteador desta 

Justiça Especializada, sendo relevante registrar que a parte contrária teve 

a oportunidade de se manifestar sobre o referido documento. (...). 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 374492120148110001/2015, 

Turma Recursal Única de MT, Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Julgado em 

25/08/2015).”. (Destaquei). Pois bem, feitos os esclarecimentos que se 

faziam necessários, consigno que, após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental colacionado aos autos, entendo que o direito não milita em 

favor das pretensões inaugurais. No tocante ao vínculo existente entre os 

litigantes, tenho que o mesmo restou devidamente comprovado, haja vista 

que, segundo consta da “CERTIDÃO” anexa ao Id. nº 29389820, a dívida 

questionada pelo Reclamante foi objeto de um contrato de cessão de 

crédito firmado entre o Reclamado (cessionário) e o “Banco Santander 

Brasil S/A.” (cedente) na data de 17/01/2019, passando o Réu, desde 

então, a figurar legalmente na qualidade de credor da pendência outrora 

inadimplida pelo Postulante. De suma importância consignar que, além de 

comprovar a regularidade da cessão de crédito, o Reclamado igualmente 

comprovou o vínculo jurídico outrora estabelecido entre o Reclamante e a 

instituição financeira cedente (Santander), bem como, esclareceu 

precisamente a origem da dívida que culminou no apontamento submetido 

à apreciação deste juízo. Já no que se refere ao vínculo negocial outrora 

estabelecido entre o consumidor e a financeira cedente, entendo que o 

mesmo restou devidamente comprovado. Apesar de não ter sido 

apresentada a cópia do contrato primário correspondente à contratação 

do serviço de cartão de crédito junto ao Banco Santander, o Reclamado 

(cessionário) foi diligente em apresentar a cópia de algumas faturas de 

cobrança em nome do Reclamante, as quais, por sua vez, registraram 

informações de pagamentos (alguns deles realizados por intermédio de 

débito automático em conta), o que não condiz com o comportamento de 

um fraudador e, definitivamente, confere legitimidade ao vínculo 

anteriormente firmado entre o Autor e o banco cedente. Acerca da dívida 

(objeto da cessão de crédito) debatida nos presentes autos, entendo que 

a mesma teve a sua origem devidamente esclarecida. Consoante pode ser 

facilmente verificado nas faturas de cobrança protocolizadas nos autos 

(Id. nº 29389791), apesar de ter usufruído do serviço de cartão de crédito 

contratado junto à financeira cedente (Santander), o Reclamante não 

honrou a integralidade das dívidas vencidas a partir do mês 05/2015. 

Logo, considerando que a pendência originalmente contraída pelo Autor 

junto ao Santander foi devidamente cedida ao Reclamado, bem como, não 

tendo sido apresentada nos autos nenhuma prova de que a dívida foi 

devidamente liquidada, entendo que restou justificada a inserção creditícia 

do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Portanto, com 

supedâneo nos argumentos acima destacados, entendo que o Reclamado 
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apenas exerceu regularmente o seu direito de credor (artigo 188, I, do 

Código Civil), não havendo como ser reconhecida qualquer falha na 

prestação dos seus serviços (artigo 14, § 3º, I, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito. A fim de respaldar toda a 

fundamentação exarada no presente decisum, seguem abaixo, por 

analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DA APELANTE. ART. 290 DO CC/2002. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NÃO PROVIMENTO. O STJ 

firmou entendimento de que a ausência de notificação do devedor acerca 

da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não conduz à 

inexigibilidade da dívida, sendo, ainda, facultado ao novo credor praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Comprovado que 

apelante possuía vínculo jurídico com o Cartão Marisa e que os créditos 

em favor desta última foram cedidos à apelada que se sub-rogou no direito 

de cobrança da dívida inadimplida e procedeu à negativação dos dados 

cadastrais da autora em exercício regular de direito, de rigor a 

manutenção da improcedência do pedido. Precedentes desta Corte. 

Recurso não provido. (TJ-BA - APL: 05637154820178050001, Relator: 

Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/05/2019).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA E 

RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. (...). No caso telado, restou devidamente comprovada pela parte 

requerida a origem da dívida, bem como a cessão de crédito, conforme 

documentação juntada... nas fls. 49-59, evidenciando o inadimplemento da 

dívida junto Banco do Brasil S.A. e a regular inscrição negativa do nome 

da parte autora. Ao adquirir os créditos da instituição financeira, a 

securitizadora tem obrigação de exigir a comprovação da existência e da 

regularidade da dívida antes de promover a inclusão do nome consumidor 

nos órgãos de proteção, providência adotada pela demandada. Assim, 

considerando que a empresa ré logrou êxito em demonstrar a regularidade 

do débito adquirido e levado a registro negativo, evidenciada está a 

legalidade de seu agir, o que enseja a improcedência dos pedidos e a 

manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70080703267 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

28/03/2019, Sexta Câmara Cível).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

considerando que o Reclamado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus 

probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar as pretensões 

consignadas na exordial. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 12 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019370-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLEBER DE OLIVEIRA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019370-95.2019.8.11.0002 Reclamante: João Kleber de 

Oliveira Carvalho Reclamado: Banco Itaucard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Após compulsar os autos, verifico inicialmente a necessidade de tecer 

algumas considerações acerca da ausência injustificada do Reclamante 

em audiência conciliatória (Id. nº 28637879). Sabe-se que a informatização 

do processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, alguns dias 

antes da realização da audiência de conciliação, o Reclamado anexou sua 

defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos a comprovar 

o vínculo existente com o Demandante, dentre eles, inúmeras faturas com 

registros de pagamentos. A meu ver, tudo indica que, após tomar 

conhecimento prévio das provas apresentadas pelo Reclamado, o 

Reclamante voluntariamente deixou de comparecer à sessão de 

conciliação realizada nos autos e o pior, nem mesmo se deu ao trabalho 

de apresentar algum argumento para tentar justificar a sua ausência. 

Nota-se neste Juizado um elevado número de processos, cuja parte 

autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com documentos idôneos), fazendo emergir o seu 

desrespeito não só com o Poder Judiciário, como também, com a parte que 

foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos fechar os olhos para a 

realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados 

formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou 

condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da 

ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte autora nas audiências 

de conciliação. In casu, reitero que, de forma maliciosa, após a 

apresentação da contestação pelo Reclamado, o Reclamante deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e ainda, não acostou nenhuma 

manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo qual, este juízo 

terá o mesmo rigor das situações que são objeto do Enunciado 90 do 

FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Desta feita, por 

subsistirem indícios de má-fé por parte do Reclamante, deixo de extinguir a 

ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao julgamento do 

mérito da demanda. Das preliminares: - Da inépcia da petição inicial: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou que o Autor não instruiu a 

exordial com nenhum comprovante de residência em seu nome, 

limitando-se a apresentar uma simples declaração. Com amparo nos 

referidos argumentos, o Réu pugnou para que o Reclamante fosse 

intimado a emendar a inicial (apresentação de um comprovante de 

residência em seu próprio nome) sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, extinção dos autos. Não obstante as considerações 

ventiladas pelo Reclamado, entendo que as mesmas não comportam 

acolhimento, pois, o endereço registrado no preâmbulo da inicial é 

justamente a mesma localidade inserta nas faturas de cobrança anexas à 

contestação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

inadmissibilidade do Procedimento do Juizado Especial Cível: Ainda como 

matéria preliminar, o Reclamado sustentou a necessidade de ser realizada 

uma perícia grafotécnica na assinatura lançada no instrumento contratual 

firmado entre as partes. No entanto, por entender que a complexidade da 

referida prova não está em consonância com os princípios norteadores do 

Juizado Especial, o Reclamado postulou para que o processo fosse 

extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Com a devida 

vênia aos argumentos ventilados pelo Reclamado, entendo que os 
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mesmos devem ser igualmente refutados, pois, não foi apresentado nos 

presentes autos nenhum instrumento contratual que justificasse a 

realização da referida prova pericial. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar 

realizar uma compra de forma parcelada, tomou conhecimento de que o 

seu nome havia sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 737,48. O Autor 

relatou que, ao contatar o Reclamado para esclarecer o ocorrido, foi 

informado que a referida dívida correspondia a um serviço de cartão de 

crédito. No entanto, o Postulante relatou nunca ter efetuado a contratação 

de qualquer cartão de crédito junto à financeira Ré, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade 

do vínculo contratual entre as partes (decorrente da contratação do 

serviço de cartão de crédito), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de cobrança, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 

27237725 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que 

o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Reclamado não tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de nenhum 

contrato assinado pelo Demandante, ainda assim entendo que se fazem 

presentes indícios acerca da regularidade da relação outrora estabelecida 

entre as partes e, principalmente, da origem da dívida motivadora da 

inserção creditícia. Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas 

anexas à defesa, o endereço registrado nos referidos documentos é 

exatamente o mesmo que àquele informado no preâmbulo da exordial (Rua 

Manoel Correa Almeida, nº 98, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande – MT). 

Ademais, as referidas faturas igualmente demonstraram que, além de o 

serviço de cartão de crédito ter sido devidamente usufruído (mediante a 

realização de compras presenciais e ainda, com a utilização de senha), 

foram registrados inúmeros pagamentos, o que, definitivamente, não 

condiz com o comportamento de um eventual fraudador. Logo, 

considerando que as faturas emitidas pela instituição financeira foram 

encaminhadas justamente ao endereço apontado pelo Reclamante como 

sendo a sua residência e ainda, tendo em vista que várias faturas foram 

devidamente pagas, tenho plena convicção de que as considerações 

iniciais (relacionadas a negativa de contratação do serviço de cartão de 

crédito) não se revelam verossímeis, pois, é evidente a regularidade do 

vínculo entre os litigantes. Já no que se refere à origem do débito debatido 

nos autos, entendo que a mesma restou satisfatoriamente esclarecida, 

pois, apesar de ter utilizado do serviço de cartão de crédito, o Reclamante 

quedou-se silente em honrar o pagamento integral das faturas vencidas a 

partir do mês 02/2018 (ou seja, àquela que motivou a inserção creditícia). 

Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não tendo sido 

apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante indicando a devida 

contraprestação pelos serviços usufruídos, entendo que a restrição 

debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor 

do Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação dos 

serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à instituição 

financeira a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência do TJSP: “CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e 

indenizatória. Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de 

faturas representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão 

de crédito, comprovado o pagamento integral pelo usuário durante largo 

tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do 

dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos integrais das 

faturas por período expressivo, tornando-se inadimplente a partir de 

agosto de 2015, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada 

pelo réu. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos 

constitutivos do seu direito. Prova contida nos autos a revelar que o autor 

celebrou o contrato de cartão de crédito, que utilizou para efetuar 

despesas, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas em momento 

precedente ao mês de agosto de 2015. Existência do débito evidenciada. 

Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação 

jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. (...). 

(TJ-SP 10244810320168260405 SP 1024481-03.2016.8.26.0405, Relator: 

João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 31/07/2018, 19ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, 

considerando que o Reclamado logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, considerando 

as relevantes informações extraídas das faturas apresentadas pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a financeira e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se o 

Reclamado não tivesse o cuidado e a diligência de apresentar os 

documentos comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes 

(ou seja, as faturas com registros de pagamentos), possivelmente poderia 

ter encorajado o Autor à comparecer na audiência designada nos autos e, 

eventualmente, seria condenada ao pagamento de uma verba indenizatória 

a título de danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da 

parte Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas processuais, 

bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 12 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020472-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA GARCIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1020472-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Fabricio Silva 

Garcia Reclamado: Itaú Unibanco S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Após compulsar 

os autos, verifico inicialmente a necessidade de tecer algumas 

considerações acerca da ausência injustificada do Reclamante em 

audiência conciliatória (Id. nº 28921976). Sabe-se que a informatização do 

processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a 

celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, 

célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes 

pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, um dia antes 

da realização da audiência de conciliação, o Reclamado anexou sua 

defesa aos autos, juntamente com alguns documentos aptos a comprovar 

o vínculo existente com o Demandante, dentre eles, proposta de abertura 

de conta, documentos pessoais e ainda, extratos de movimentação 

financeira. A meu ver, tudo indica que, após tomar conhecimento prévio 

das provas apresentadas pelo Reclamado, o Reclamante voluntariamente 

deixou de comparecer à sessão de conciliação realizada nos autos e o 

pior, nem mesmo se deu ao trabalho de apresentar algum argumento para 

tentar justificar a sua ausência. Nota-se neste Juizado um elevado número 

de processos, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de 

conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da Contestação 

(anexada antes da audiência de conciliação e com documentos idôneos), 

fazendo emergir o seu desrespeito não só com o Poder Judiciário, como 

também, com a parte que foi citada para litigar em juízo. Ora, não podemos 

fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde 

astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou ainda, deixam de comparecer com a parte 

autora nas audiências de conciliação. In casu, reitero que, de forma 

maliciosa, após a apresentação da contestação pelo Reclamado, o 

Reclamante deixou de comparecer à sessão de conciliação e ainda, não 

acostou nenhuma manifestação para justificar a sua ausência, motivo pelo 

qual, este juízo terá o mesmo rigor das situações que são objeto do 

Enunciado 90 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Desta 

feita, por subsistirem indícios de má-fé por parte do Reclamante, deixo de 

extinguir a ação pela contumácia e, consequentemente, passo ao 

julgamento do mérito da demanda. Da preliminar: - Da inadmissibilidade do 

Procedimento do Juizado Especial Cível: Preliminarmente, o Reclamado 

sustentou a necessidade de ser realizada uma perícia grafotécnica na 

assinatura lançada no instrumento contratual firmado entre as partes. No 

entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está em 

consonância com os princípios norteadores do Juizado Especial, o 

Reclamado postulou para que o processo fosse extinto por 

inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. A meu ver, as 

considerações supracitadas estão intimamente concatenadas ao mérito da 

lide, motivo pelo qual, postergarei a análise da preliminar em debate. Do 

mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar aprovar 

crediário no comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

268,26. No entanto, o Autor afirmou que não possui débito algum com a 

instituição Ré, bem como, que não recebeu nenhuma notificação 

premonitória acerca da pendência, motivo pelo qual, acredita que tanto a 

cobrança quanto a inserção creditícia são indevidas. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade 

do vínculo entre as partes, pois, o Reclamante detém a titularidade de uma 

conta corrente junto à instituição financeira. O Postulado defendeu que, 

em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante (o qual não 

regularizou o saldo devedor de sua conta), apenas exerceu o seu direito 

de credor, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora o Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo contratual entre as partes, 

entendo que as provas anexadas à defesa retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. No que se refere à relação jurídica 

anteriormente estabelecida entre os litigantes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta 

de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa 

Física” (assinada); “Proposta de Contratação de Produtos e Serviços” 

(assinada); “Proposta de Pacote de Serviços” (assinada); documentos de 

identificação pessoal e ainda, alguns extratos de movimentação 

financeira. Ademais, registra-se que as assinaturas lançadas nos 

instrumentos supracitados guardam notória similitude com àquelas 

exaradas nos documentos que instruíram a petição inicial, motivo pelo 

qual, entendo ser prescindível a realização de qualquer prova de cunho 

pericial para se atestar a legitimidade da contratação. Já no que diz 

respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a 

mesma foi igualmente esclarecida. Embora o Reclamante tivesse aderido à 

abertura de uma conta corrente, bem como, usufruído do limite de crédito 

contratado junto à instituição Ré (serviço nominado no instrumento 

contratual como “Adiantamento a Depositantes”), os extratos de 

movimentação financeira protocolizados com a contestação demonstraram 

que o consumidor deixou de regularizar o saldo devedor de sua conta, 

razão pela qual, tenho que restou justificada a inserção de seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação do Reclamante 

de que não teria sido notificado sobre a inserção creditícia de seu nome, 

consigno que não há como atribuir qualquer responsabilidade ao 

Reclamado, pois, segundo disposição contida na Súmula 359 do STJ: 

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. In casu, restando 

documentalmente comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as 

partes, bem como, pontualmente esclarecida a origem da dívida motivadora 

do apontamento creditício e ainda, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer comprovante indicando que o saldo devedor de sua 

conta corrente chegou a ser devidamente regularizado, entendo que a 

anotação restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “Ação declaratória de 

inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais – 

Negativações do nome da autora por dívidas que alega desconhecer – 

Falta de verossimilhança – Improcedência – Prova do réu da efetiva 

existência de negócio jurídico entre as partes, comprovando que a origem 

dos débitos decorre de saldo devedor de conta corrente de titularidade da 

autora e parcelas não adimplidas de confissão de dívida firmada pela 

autora – Apontamentos desabonadores realizados em exercício regular de 

direito do credor – Dano moral não evidenciado – Recurso negado. (TJ-SP 

- APL: 10049826220188260405 SP 1004982-62.2018.8.26.0405, Relator: 

Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 11/02/2019, 13ª Câmara de 

Direito Privado).”. (Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II 

do CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

exaradas na petição inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o 

que foi debatido, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pelo Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente 

(ciente da existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de 
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que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de apresentar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados; 

documentos de identificação pessoal e extratos bancários), possivelmente 

poderia ter encorajado o Autor à comparecer na audiência designada nos 

autos e, eventualmente, seria condenada ao pagamento de uma verba 

indenizatória a título de danos morais, causando um locupletamento ilícito 

em favor da parte Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno 

que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 12 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1002638-05.2020.8.11.0002 Reclamante: Gonçalo Clarindo da 

Silva Reclamada: Vivo S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o comprovante de 

negativação apresentado pelo Reclamante não serve como prova da 

restrição comercial, pois, além de ter sido obtido por meio de convênio 

estabelecido com os Órgãos de Proteção ao Crédito, não há como aferir a 

totalidade de apontamentos existentes em seu nome. Destarte, a 

operadora Ré postulou para que o Autor fosse intimado a emendar a sua 

inicial (a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito) sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as considerações 

ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas devem ser repelidas, 

pois, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 

restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na 

petição inicial que, ao tentar realizar uma compra em um determinado 

estabelecimento comercial, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 2.484,12. No 

entanto, o Autor informou que não possui qualquer débito com a 

operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é 

indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços 

(habilitação das linhas nº 65-99963-6978, 65-9903-6958 e 65-9903-0772 

nos pacotes de serviços “CONTROLE 1GB”, “SMARTVIVO PÓS 5GB” e 

“MULTIVIVO SMARTPHONE”), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento de faturas incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o 

seu direito de cobrança, não havendo de se falar em danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado ambíguas 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e 

“Contratos de Permanência por Benefício”) devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como, a cópia dos documentos de identificação pessoal 

(Cédula de Identidade, CNH e comprovante de residência) apresentados 

no momento da contratação, faturas de cobrança e ainda, um relatório de 

chamadas. Ademais, consigna-se que as assinaturas lançadas nos 

referidos contratos guardam similitude com àquelas insertas nos 

documentos anexos a inicial e ainda, a CNH protocolizada junto à defesa 

trata-se exatamente do mesmo documento de identificação pessoal que 

instruiu a peça vestibular. Como se não bastasse, oportuno consignar 

que, segundo informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao 

corpo da contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados), foram registrados pagamentos de faturas durante o 

período de junho/2016 a março/2017, ou seja, um comportamento que, 

definitivamente, não condiz com o perfil de um fraudador. Já no que se 

refere à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a 

mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse habilitado uma linha 

telefônica em seu nome (o que, reitero, restou comprovado por meio de 

instrumentos contratuais devidamente assinados e ainda, um documento 

de identificação pessoal), as mencionadas telas sistêmicas igualmente 

evidenciaram que o Postulante se quedou inerte em honrar o pagamento 

das faturas referentes aos meses de abril a setembro/2017, motivo pelo 

qual, entendo que restou devidamente justificada a inserção de seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, 
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tenho que cabia ao Reclamante ter rechaçado de forma específica todos 

os argumentos e documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do 

qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada 

nos autos, tenho que foram ventiladas apenas considerações de cunho 

genérico, pois, apesar de ter defendido a necessidade de ser realizada 

uma prova pericial, o Reclamante não apontou pontualmente nenhum 

vestígio de fraude nas assinaturas lançadas nos contratos; não se 

atentou que a CNH apresentada pela operadora Ré trata-se do mesmo 

documento anexo à inicial; não se atentou ao fato de terem sido 

computados pagamentos de várias faturas e ainda, principalmente, 

quedou-se silente em apresentar qualquer prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

ação de um eventual fraudador). Portanto, em havendo débitos pendentes, 

bem como, não tendo sido apresentada pelo Postulante qualquer prova 

indicando a devida contraprestação pelos serviços comprovadamente 

contratados e usufruídos (bastando uma simples análise do relatório de 

chamadas anexo à defesa), entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação supramencionada, segue abaixo colacionada, por 

analogia, uma decisão proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS 

INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. No caso de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus 

do credor comprovar o vínculo jurídico celebrado entre as partes, vez que 

se trata de prova negativa. Considerando que a demandada juntou aos 

autos as respectivas faturas referentes aos serviços utilizados pela 

consumidora, demonstrando a relação jurídica, documentos esses que 

não foram impugnados especificamente pela parte contrária, não há que 

se falar em indenização. A conduta da empresa de telefonia, consistente 

na cobrança e inscrição do nome da demandante nos cadastros 

restritivos mostra-se lícita, representando exercício regular de direito. 

(TJ-MG - AC: 10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues 

Queiroz, Data de Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. 

(Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumentos 

contratuais assinados e documentos de identificação pessoal), 

possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. No entanto, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer a Reclamada, tenho que a princípio a má-fé não 

deve ser estendida ao patrono do Reclamante, pois, não foram 

apresentadas provas de que o causídico tenha participado decisivamente 

da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que o Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de abril a 

setembro/2017 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

2.590,78 (dois mil, quinhentos e noventa reais e setenta e oito centavos). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 2.590,78 (dois mil, 

quinhentos e noventa reais e setenta e oito centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (02/05/2017). 

Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o referido 

benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé 

(artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANNELA PAULA CABRAL PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1001362-36.2020.8.11.0002 Reclamante: Pannela Paula 

Cabral Paim Reclamada: Vivo S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 328 de 459



Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o comprovante de 

negativação apresentado pela Reclamante foi obtido por meio de convênio 

estabelecido com os Órgãos de Proteção ao Crédito, impossibilitando a 

verificação de sua veracidade. Destarte, a operadora Ré postulou para 

que a Autora fosse intimada a emendar a sua inicial (a fim de trazer ao 

processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito) sob pena de indeferimento e, consequentemente, 

extinção dos autos. Em que pesem as considerações ventiladas pela 

Reclamada, entendo que as mesmas devem ser repelidas, pois, o 

comprovante de restrição apresentado pela Demandante foi obtido 

diretamente no balcão de atendimento da CDL de Várzea Grande. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da impossibilidade de inversão do 

ônus da prova: Ainda em caráter preliminar, a Reclamada sustentou que 

as alegações apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, 

pois, a relação jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu 

normalmente até que a consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos apresentados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser igualmente rejeitados, pois, além de a inversão do 

ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e 

qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira da Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Do eventual pedido de desistência: 

Por fim, a Reclamada sustentou que, diante dos indícios de litigância de 

má-fé pela parte Autora, não aceita eventual pedido de desistência da 

ação. Inobstante a sucinta exposição apresentada pela Reclamada, 

entendo que a mesma perdeu o seu objeto, pois, extrai-se dos eventos 

processuais inerentes aos autos que não foi formulado nenhum pedido de 

desistência da ação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar abrir um 

crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida. No entanto, a Autora informou jamais ter realizado qualquer tipo de 

transação comercial com a operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços (habilitação da linha telefônica nº 65-99613-4146 no 

pacote de serviços “VIVO CONTROLE ILIMITADO”), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, não havendo de se falar em danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

Id. nº 28430474 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Convém registrar que, não obstante a revelia 

incorrida pela Reclamada (haja vista que a contestação foi protocolada 

intempestivamente), a aplicabilidade de seus efeitos (presunção de 

veracidade) não se opera de forma absoluta, especialmente quando a 

explanação fática apresentada pela parte Autora está em patente 

contradição com as provas protocolizadas nos autos (artigo 345, IV, do 

CPC/2015). Embora a Reclamante tenha ventilado considerações no intuito 

de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as 

partes, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas 

apresentadas pela Reclamada retiraram completamente o alicerce da 

maliciosa petição inicial. In casu, a relação jurídica outrora estabelecida 

entre os litigantes restou devidamente comprovada, pois, a Reclamada 

apresentou em juízo a cópia de um instrumento contratual (“Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP”) devidamente assinado pela 

Reclamante, bem como, a cópia do documento de identificação pessoal 

(Cédula de Identidade) apresentado no momento da contratação, faturas 

de cobrança e ainda, um relatório de chamadas. Ademais, consigna-se 

que a assinatura lançada no referido contrato guarda notória similitude 

com àquelas insertas nos documentos anexos a inicial, bem como, no 

termo de audiência de conciliação e ainda, a “Cédula de Identidade” 

protocolizada junto à defesa trata-se exatamente do mesmo documento de 

identificação pessoal que instruiu a peça vestibular. Como se não 

bastasse, oportuno consignar que, segundo informações extraídas das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade 

somente está sendo levada em consideração por este juízo em 

decorrência dos documentos alhures mencionados), foi registrado o 

pagamento de uma fatura correspondente ao mês 09/2016, ou seja, um 

comportamento que, definitivamente, não condiz com o perfil de um 

fraudador. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos presentes 

autos, entendo que a mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse 

habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, reitero, restou 

comprovado por meio de um instrumento contratual devidamente assinado 

e ainda, um documento de identificação pessoal), as mencionadas telas 

sistêmicas e as faturas anexas à defesa evidenciaram que a Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das mensalidades vencidas de 

outubro a dezembro/2016, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia à 

Reclamante ter rechaçado de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que a Reclamante se preocupou mais em tecer considerações 

acerca da revelia da operadora Ré do que combater pontualmente as 

provas protocolizadas junto à defesa. No tocante às poucas linhas em que 

a parte Autora se dedicou a combater a tese defensiva, tempestivo 

registrar que foram ventiladas apenas considerações de cunho genérico, 

pois, não foi apontado nenhum vestígio de fraude na assinatura lançada 

no contrato, bem como, a consumidora não se atentou ao fato de que a 

Cédula de Identidade apresentada pela operadora Ré trata-se do mesmo 

documento anexo à inicial e ainda, principalmente, quedou-se silente em 

apresentar qualquer prova de que chegou a extraviar os seus 

documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a ação de um eventual 

fraudador). Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não 

tendo sido apresentada pela Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados e 

usufruídos (bastando uma simples análise do relatório de chamadas anexo 

à defesa), entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 

188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supramencionada, segue abaixo colacionada, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍNCULO 

JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. No caso de ação declaratória 

de inexistência de débito, é ônus do credor comprovar o vínculo jurídico 

celebrado entre as partes, vez que se trata de prova negativa. 

Considerando que a demandada juntou aos autos as respectivas faturas 

referentes aos serviços utilizados pela consumidora, demonstrando a 

relação jurídica, documentos esses que não foram impugnados 

especificamente pela parte contrária, não há que se falar em indenização. 

A conduta da empresa de telefonia, consistente na cobrança e inscrição 

do nome da demandante nos cadastros restritivos mostra-se lícita, 

representando exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 
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advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pela Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumento 

contratual assinado e documento de identificação pessoal), possivelmente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em 

favor da Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código 

de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância 

de má-fé. No entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a 

Reclamada, tenho que a princípio a má-fé não deve ser estendida à 

patrona da Reclamante, pois, não foram apresentadas provas de que a 

causídica tenha participado decisivamente da distorção da realidade dos 

fatos. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que a Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de outubro a dezembro/2016 chegaram a 

ser devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento da dívida sub judice, a qual, por sua 

vez, é representada pelo montante de R$ 166,55 (cento e sessenta e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 166,55 (cento e sessenta 

e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser devidamente corrigida 

pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (17/10/2016). Por fim, 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não 

afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 

4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE MENDES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1002726-43.2020.8.11.0002 Reclamante: Evanete Mendes de 

Arruda Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 628,34. No entanto, a Autora afirmou que não 

reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que não 

consumiu os serviços da Operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços, 

bem como, esclareceu que a Reclamante foi titular do terminal fixo nº (65) 

3692-6254 e ainda, que a referida linha foi utilizada para realizar ligações 

para o telefone nº (65) 99210-6742 que, por sua vez, pertencente ao filho 

da consumidora (Sr. Daniel Mendes da Silva). A Reclamada defendeu que, 

em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. Todavia, embora a 

Operadora Ré não tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de 

nenhum contrato assinado pela consumidora, ainda assim entendo que, 

excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação não merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir 

consideráveis indícios acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas insertas na defesa, o endereço registrado nos cadastros 

internos da empresa de telefonia é justamente a mesma localidade 

indicada pela Reclamante como sendo o seu endereço residencial, qual 

seja, “Rua 06, Quadra 04, Casa 23, Bairro Vl. S. João”. Ademais, as 

referidas telas sistêmicas igualmente demonstraram que foram realizados 

pagamentos de faturas, o que, definitivamente, não condiz com o 

comportamento de um eventual fraudador. Logo, considerando os 
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irrefutáveis indícios acerca da regularidade do vínculo anteriormente 

firmado entre as partes, tenho convicção de que as considerações iniciais 

não se revelam verossímeis. Já no que diz respeito à origem do débito 

debatido nos autos, entendo que a mesma restou esclarecida, pois, não 

tendo a Reclamante apresentado nenhuma prova de que honrou o 

pagamento da fatura motivadora do apontamento restritivo (preferindo 

induzir o juízo a acreditar que não havia nenhuma relação entre as 

partes), entendo que a negativação de seu nome restou devidamente 

justificada. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia à 

Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, entendo que 

foram ventiladas considerações totalmente inócuas para comprometer a 

credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que foram apresentados 

indícios substanciais de que subsistiu relação contratual entre os litigantes 

(o endereço cadastrado nos sistemas da Ré é a mesma localidade 

indicada no comprovante de residência anexo à inicial e as telas 

sistêmicas evidenciaram a realização de pagamentos de faturas), os 

quais, concatenados ao fato da Reclamante não ter apresentado qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, 

não ter refutado o fato de terem sido registradas ligações para o seu filho 

e ainda, da mesma não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma recente decisão 

contemplada pelo TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – 

telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica 

comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo 

negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - 

desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito, ou 

ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - 

débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado 

de improcedência preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10028361420198260405 SP 1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que fora debatido nos autos, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido 

à época do efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade 

da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no 

entanto, consigno que o referido benefício não afasta a condenação 

proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1002610-37.2020.8.11.0002 Reclamante: Lucas Matheus 

Martins dos Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a 

Reclamada tenha postulado pela designação de uma audiência de 

instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente 

ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento de prova 

(artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação acima 

mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Inicialmente, diante das 

considerações apresentadas pela Reclamada na manifestação anexa ao 

Id. nº 30018109, desconsidero a equivocada defesa vinculada ao Id. nº 

29955988 e, por corolário lógico, tenho como tempestiva a contestação e 

anexos protocolizados na data de 09/03/2020 (Id. nº 30043582). Das 

preliminares: - Do comprovante de residência apresentado: 

Preliminarmente, a Reclamada teceu algumas considerações acerca da 

incerteza do comprovante de residência apresentado pela parte 

Reclamante, motivo pelo qual, postulou para que a mesma apresentasse a 

fatura de energia elétrica correspondente ao seu endereço residencial. 

Inobstante as considerações ventiladas pela Reclamada, tenho que as 

mesmas devem ser refutadas, pois, além de o comprovante de residência 

acostado aos autos se encontrar em nome do próprio Reclamante, o fato 

da Concessionária Ré possuir uma subestação nesta Comarca confere 
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total competência ao juízo para a apreciação do feito (artigo 4º, I, da Lei nº 

9.099/95). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da inépcia da 

inicial – Ausência de documentos comprobatórios: Ainda como matéria 

preliminar, a Reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou 

provas de suas alegações, motivo pelo qual, entende que a manifestação 

inaugural se revela inepta, devendo o processo ser extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia aos argumentos apresentados 

pela Reclamada, entendo que os mesmos devem ser igualmente repelidos, 

pois, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de 

ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial (artigo 330, § 1º, do 

CPC/2015), tampouco o indeferimento (artigo 330 do CPC/2015) da referida 

manifestação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra no 

comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 154,39. No entanto, o Autor informou 

que não tem débito algum com a Concessionária Ré, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é totalmente indevida. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, 

o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que o débito 

alegado desconhecido pelo Autor se trata de uma pendência financeira 

referente à UC nº 2669810-0 (imóvel localizado na “Rua Floranea, nº 17-B, 

Quadra 108, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande”), da qual o 

consumidor figura como titular. A Concessionária Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, não havendo de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada 

não obteve sucesso em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão declaratória inaugural (em patente desrespeito 

ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil). No intuito de comprovar a 

existência de vínculo com o Reclamante (referente à suposta titularidade 

da UC nº 2669810-0), a Reclamada limitou-se em colacionar ao corpo de 

sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas (as quais, registra-se, 

foram igualmente apresentadas como sendo documentos “anexos”), 

quedando-se inerte em apresentar nos autos qualquer documento apto a 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Data máxima vênia 

às considerações defensivas, tenho que, por se tratarem de provas de 

cunho totalmente unilateral, o mero “print” de algumas telas capturadas do 

sistema interno da Concessionária não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação contratual entre as partes, tampouco 

para conferir legitimidade à pendência que está sendo debatida na 

presente lide, a qual, registra-se, motivou a inclusão indevida do nome do 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de 

respaldar a fundamentação supra, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Consigna-se que a pessoa do consumidor é a parte 

vulnerável em uma relação de consumo (artigo 4º, I, do CDC) e, em 

decorrência dessa condição, bem como, em respeito a inversão do ônus 

da prova anteriormente concedida por este juízo e ainda, o fato da 

Concessionária Ré possuir maiores condições técnicas e financeiras, 

entendo que era incumbência da Reclamada apresentar provas passíveis 

de retirar a credibilidade da inicial. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (ou seja, na qual 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Concessionária assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de seus serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados. Tenho convicção de que o 

procedimento de contratação adotado pela Reclamada é falho, pois, a 

empresa não só deixou de formalizar o requerimento de solicitação dos 

serviços de energia por meio da assinatura de um instrumento contratual, 

como também, não armazenou em seu banco de dados a cópia dos 

documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da suposta contratação ou ainda, eventuais arquivos de áudio 

no intuito de demonstrar que o Reclamante detinha o prévio conhecimento 

acerca da existência de alguma dívida em seu nome. Não se pode olvidar 

que o endereço correspondente à famigerada UC nº 2669810-0 

(cadastrado nos sistemas da Concessionária Ré) destoa completamente 

daquele informado no preâmbulo da exordial, o que, a meu ver, fragiliza 

sobremaneira toda a tese defensiva. Portanto, não tendo sido 

apresentados quaisquer documentos aptos a comprovar que o 

Reclamante realmente solicitou a contratação dos serviços, bem como, 

que o mesmo era o beneficiário do fornecimento de energia destinado à 

UC nº 2669810-0, tenho que a anotação creditícia submetida à apreciação 

deste juízo se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser compelida em promover o cancelamento da 

famigerada pendência que subsiste em seus sistemas. Como corolário 

lógico à fundamentação acima mencionada, tenho que a tese inerente à 

litigância de má-fé do consumidor, bem como, o pedido contraposto 

formulado pela Concessionária de Energia não detém nenhum fundamento 

e, definitivamente, devem ser repelidos. Todavia, embora a Reclamada 

tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face do 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição protocolado junto à inicial 

não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento 

do alegado “dano moral”. Da exegese do referido extrato de negativação, 

constata-se facilmente que não é feita qualquer referência à data em que 

o apontamento restritivo debatido nesta lide foi realmente efetivado (o que, 

por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença nos termos da 

súmula 54 do STJ), limitando-se o “questionável” documento a indicar 

apenas a data correspondente ao vencimento da dívida. Além disso, 

consta no corpo do referido comprovante de restrição algumas 

orientações acerca das informações consultadas, dentre elas: “SEU USO 

PARA OUTRA FINALIDADE, ALÉM DE AUXILIAR AS MINHAS DECISÕES DE 

NEGÓCIOS, CARACTERIZA ILÍCITO CIVIL, TORNANDO A PROVA 

IMPRESTÁVEL PARA UTILIZAÇÃO EM PROCESSO JUDICIAL.”. (Destaquei). 

A meu ver, o Reclamante assumiu conscientemente o risco de distribuir a 

presente lide sem providenciar previamente um documento obtido 

diretamente no balcão de qualquer Órgão de Proteção ao Crédito (com as 

informações necessárias para a devida instrução de eventual demanda 

judicial e, consequentemente, resguardo de sua pretensão) e ainda, nem 

mesmo em sede de impugnação se dignou em fazê-lo, motivo pelo qual, a 

fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela Reclamada. Por derradeiro, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 
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quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000469-45.2020.8.11.0002 Reclamante: Luiz Francisco de 

Souza Reclamado: Claro S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: 

O Reclamante esclareceu na petição inicial que, desde 2011, detém a 

titularidade do serviço de banda larga (internet de 5GB) junto à empresa 

“NET”, atualmente denominada “CLARO/NET”. O Autor relatou que, em 

04/12/2019, contratou junto à Reclamada um serviço de TV por assinatura 

(Protocolo nº 858193347647610), ocasião em que ficou acordado que 

apenas seria acrescida a TV a cabo, não devendo ser feita nenhuma 

modificação do serviço de internet já existente. O Postulante relatou que, 

no mesmo dia da contratação (04/12/2019), ficou sem o serviço de 

internet, contudo, acreditou se tratar apenas de um problema técnico. O 

Demandante relatou que, no dia seguinte (05/12/2019), contatou a 

Reclamada para esclarecimentos e, para sua surpresa, foi informado 

(Protocolo nº 858193348420205) que o serviço de internet havia sido 

cancelado em razão da contratação de um novo plano de TV/Internet, o 

que justificaria a ausência de sinal. Por não concordar com tais 

argumentos, na mesma oportunidade, o Reclamante solicitou o 

cancelamento do suposto plano adquirido e o restabelecimento do serviço 

de internet anteriormente vigente (5GB), o que acabou ocorrendo após 

algumas horas. No entanto, o Autor ressaltou que, não obstante tivesse 

promovido o cancelamento da TV por assinatura, vem recebendo 

insistentemente ligações, mensagens SMS e ainda, mensagens de 

WhatsApp cobrando a instalação do mencionado serviço. O Postulante 

relatou que, apesar de ter informado os atendentes da Ré sobre o 

cancelamento da TV a cabo (tanto por WhatsApp quanto por meio de 

contato telefônico – Protocolo nº 858193358372015), as cobranças não 

cessaram. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada esclareceu 

que atualmente o Autor se encontra ativo no plano “VIRTUA”, bem como, 

que após verificar os números informados na inicial (no tocante as 

ligações recebidas pelo Reclamante), constatou que as mesmas não estão 

ativas na operadora de telefonia. A empresa Ré sustentou que não pode 

ser responsabilizada pelo simples fato do Autor estar recebendo 

mensagens e ligações, bem como, que o problema narrado poderia ser 

facilmente resolvido por meio de um bloqueio feito pelo próprio consumidor. 

A Postulada defendeu ainda que a situação vivenciada pelo Reclamante 

se caracteriza como um mero dissabor, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da 

decisão vinculada ao Id. nº 27939213 que, em consonância com o artigo 

6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão 

do ônus da prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório anexado aos autos, entendo que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. 

Inicialmente, não tenho dúvidas de que o famigerado serviço de “TV por 

assinatura” se encontra cancelado, pois, além de o Reclamante ter 

informado o competente protocolo de cancelamento (Protocolo nº 

858193348420205), a própria operadora de telefonia não se insurgiu 

contra o referido fato, conferindo verossimilhança à tese inicial (artigo 341 

do CPC/2015). No entanto, apesar de a Reclamada ter sustentado em sua 

defesa que os números/linhas telefônicas (correspondentes às ligações 

recebidas pelo Reclamante) não se encontram ativas em seus sistemas, 

entendo que tais argumentos não detêm nenhuma credibilidade, pois, 

estão em flagrante contradição com as provas que instruíram a peça 

vestibular. Da exegese do acervo probatório apresentado pelo 

consumidor, verifica-se que, apesar de o serviço de TV por assinatura ter 

sido devidamente cancelado na data de 05/12/2019, a Reclamada lhe 

direcionou incessantes ligações, bem como, inúmeras mensagens via SMS 

e e-mails (informando o agendamento da instalação) e ainda, chegando ao 

cúmulo de mandar mensagens por meio de WhatsApp, pressionando 

sobremaneira o Reclamante sobre a necessidade de instalação de um 

serviço que, reitero, se encontrava devidamente cancelado. Não se pode 

olvidar que, mesmo o Reclamante tendo informado os atendentes da 

Reclamada que havia sido solicitado o cancelamento do serviço de TV 

(Protocolo nº 858193358372015), inclusive pode meio de mensagens do 

aplicativo WhatsApp (Id. nº 27827998), ainda assim a referida empresa 

não se dignou em parar de atormentar a vida do consumidor. Logo, em não 

havendo nenhum subsídio mínimo para amparar os genéricos argumentos 

exarados na contestação, entendo que a tese defensiva não detém 

nenhuma credibilidade, pois, resta mais do que evidente a falha na 

prestação dos serviços por parte da operadora de telefonia. Em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que 

consumidores como o Reclamante viessem a ser prejudicados. Portanto, 

restando devidamente comprovado o cancelamento do serviço de TV por 

assinatura pelo Autor, bem como, que mesmo tendo pleno conhecimento 

de tal fato, a operadora Ré direcionou em face do Reclamante incansáveis 

mensagens para fins de instalação do serviço, entendo que a omissão da 

Reclamada em promover o devido cancelamento de tais “cobranças” se 

caracteriza como um irrefutável ato ilícito, motivo pelo qual, a empresa de 

telefonia deve ser exemplarmente responsabilizada por todo o infortúnio 

vivenciado pelo consumidor. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um mero aborrecimento cotidiano, como levianamente quis 

fazer a tese defensiva), uma vez que o Reclamante, mesmo tendo 

comprovado o cancelamento do serviço de TV por assinatura (Protocolo 

nº 858193348420205), continuou a ser importunado de forma abusiva e 

desenfreada pela operadora de telefonia. Nesse sentido, segue transcrita, 

por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E 

INJUSTIFICADAS. ABUSO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RO - 

RI: 70379763720178220001 RO 7037976-37.2017.822.0001, Data de 

Julgamento: 31/05/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial suportado pela pessoa do Reclamante está intimamente 

concatenado ao ato ilícito perpetrado pela Reclamada, o qual, reitero, 

nesta lide se revela irrefutável. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 
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simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 27939213. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009107-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1009107-04.2019.8.11.0002 Reclamantes: Jucileia Pereira dos 

Santos (1ª Reclamante) e Fábio Freitas de Oliveira (2ª Reclamante) 

Reclamada: Havan Lojas de Departamentos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que o valor atribuído à 

causa (R$ 176,11) não condiz com o proveito econômico pretendido pelos 

Reclamantes. Logo, diante do silêncio incorrido pelos Autores, tenho que a 

pretensão indenizatória almejada pelos mesmos é representada pelo 

montante correspondente a 40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada 

prevista para os Juizados Especiais Cíveis (artigo 3º, I, da Lei nº 

9.099/95). Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do 

CPC/2015, retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), o qual equivale 

justamente a 40 salários mínimos vigentes à época da propositura da 

demanda. Da preliminar: - Da inépcia da inicial: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que os Reclamantes não determinaram na peça 

vestibular o valor indenizatório pretendido a título de danos morais, motivo 

pelo qual, entende ser necessário o reconhecimento da inépcia da inicial e, 

consequentemente, extinto o feito sem a resolução do mérito. Com a 

devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as mesmas 

perderam o seu objeto, pois, consoante alhures mencionado, o valor da 

causa foi retificado nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC/2015, 

justamente para fins de delimitar o valor pretendido pelos Reclamantes a 

título de danos morais. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

Mérito: A 1ª Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

22/05/2019, adquiriu alguns produtos junto à Reclamada, mediante o 

pagamento da importância de R$ 559,86. A Autora relatou que, na 

ocasião, utilizou seu cartão de crédito, bem como, requereu para que a 

compra fosse parcelada em 05 vezes. No entanto, a Postulante 

esclareceu que, na data prevista para o pagamento de sua fatura 

(13/06/2019), percebeu que a compra realizada na Reclamada foi debitada 

em uma única parcela no seu cartão, demonstrando que houve um erro 

por parte da atendente no processamento da venda. A Reclamante 

destacou que, devido ao referido erro, diligenciou até a loja Ré na data de 

14/06/2019 para resolver a questão e, na oportunidade, a Reclamada se 

comprometeu em devolver o referido valor para que a fatura do cartão 

pudesse ser paga, desde que a cliente passasse novamente um cartão de 

credito para parcelar a compra anteriormente realizada. A Autora frisou 

que o tempo para resolver a questão foi longo, bem como, que por se 

encontrar com a saúde debilitada, teve de contratar um aplicativo de 

transporte para chegar até o estabelecimento da Ré e ainda, que somente 

na data de 15/06/2019 o valor da compra lhe foi restituído. A Demandante 

ressaltou que, devido à culpa da Reclamada, entrou em mora com o cartão 

de crédito (haja vista que não tinha condições de arcar com a fatura 

cobrando o valor total da compra), bem como, que apesar de ter tentado 

obter o ressarcimento dos prejuízos materiais (juros, multa do cartão e 

despesas com transporte), não obteve êxito. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhes proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, os Reclamantes ingressaram com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que 

não há como a mesma ser responsabilizada, pois, não foram 

apresentadas provas dos danos (morais/materiais) suportados pelos 

Reclamantes. A Reclamada ressaltou não ter praticado nenhum ato ilícito, 

bem como, que apesar de ter sido comprovado um equívoco no 

lançamento da cobrança, a própria Reclamante reconheceu que a questão 

foi resolvida por meio do reembolso dos valores na data de 15/06/2019. 

Por fim, a Reclamada defendeu que a situação narrada nos autos não 

passou de um mero dissabor, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor dos Reclamantes a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme 

será devidamente fundamentado. - Do dano material: Primeiramente, no 

tocante ao pleito indenizatório a título de danos materiais, entendo que o 

mesmo reivindica a guarida deste juízo. Conforme pode ser observado nos 

documentos anexos à inicial, na data de 22/05/2019 os Reclamantes 

adquiriram alguns produtos comercializados pela empresa Reclamada (Id. 

nº 22308187), bem como, que a compra no valor de R$ 559,86 foi 

adimplida mediante a utilização de um cartão de crédito (Id. nº 22308186). 

Ademais, segundo consta do “Documento do Bloco de Notas” anexo ao Id. 

nº 22308189, a própria Reclamada reconheceu que uma de suas 

prepostas não havia efetuado o parcelamento da compra nos termos 

almejados pela Reclamante (ou seja, 05 vezes sem juros), tanto é que, na 

data de 15/06/2019, promoveu a devolução da importância de R$ 560,00 

em favor da consumidora. Pois bem, embora a Reclamada, de forma 

diversa de muitas empresas fornecedoras, tenha demonstrado respeito à 

pessoa da Reclamante, ainda assim não há como este juízo deixar de 

reconhecer o prejuízo material auferido pela consumidora. Isso porque, 
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caso a preposta da Reclamada não tivesse se equivocado em processar 

o pagamento da compra em uma única parcela, certamente a Reclamante 

teria condições de honrar oportunamente o pagamento da fatura vencida 

no mês 06/2019, o que, fatalmente, acabou ocorrendo apenas em 

03/07/2019 (comprovante de pagamento anexo ao Id. nº 22308189). Em 

decorrência do equívoco supracitado, a Reclamante teve de arcar com 

despesas relacionadas ao atraso no pagamento da fatura do seu cartão 

(juros remuneratórios e juros de mora), representadas pelo valor de R$ 

147,91 (cento e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), bem 

como, diante de sua limitação física, gastos com aplicativos de transporte 

para deslocar-se até o estabelecimento da Ré (R$ 28,20), conforme pode 

ser facilmente atestado nos documentos que instruíram a peça inicial. 

Portanto, com respaldo em toda a sucinta fundamentação supra, bem 

como, em respeito ao que preconizam os artigos 186 e 927 do Código Civil, 

entendo que assiste aos Reclamantes o direito de obterem o 

ressarcimento dos valores equivalentes ao prejuízo material 

comprovadamente suportado, representado pelo montante total de R$ 

176,11 (cento e setenta e seis reais e onze centavos). - Do dano moral: Já 

no que se refere a pretensão dos Reclamantes em auferirem verba a título 

de danos extrapatrimoniais, entendo que a mesma não comporta proteção 

jurisdicional. Data máxima vênia às explanações consignadas na exordial, 

tenho plena convicção de que o equívoco cometido pela Reclamada (no 

tocante ao processamento do parcelamento da compra realizada pela 

Autora) desencadeou apenas uma cobrança indevida de valores, não 

tendo ocorrido nenhum outro desdobramento que pudesse ter ocasionado 

qualquer ofensa ao nome, à credibilidade ou a imagem de qualquer um dos 

Reclamantes. Não se pode olvidar acerca da postura adotada pela 

empresa Reclamada que, ao ser procurada pela pessoa da 1ª Reclamante 

e tomar efetivamente conhecimento de todo o ocorrido, não só 

reconheceu documentalmente a falha incorrida por sua preposta, como 

também, principalmente, no dia seguinte à reclamação que lhe foi 

apresentada, promoveu a devolução integral do valor da compra em favor 

da 1ª Reclamante, demonstrando irrefutável respeito à consumidora (artigo 

422 do Código Civil). Destarte, de forma diversa da exposição inicial, 

entendo que a situação vivenciada pelos Demandantes não enseja o 

reconhecimento de qualquer reparação a título de danos morais, haja vista 

se tratar de um aborrecimento ínsito à própria vida em sociedade. Visando 

corroborar o entendimento supracitado, segue colacionada, por analogia, 

uma jurisprudência oriunda da Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NÃO 

REITERADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

(...). (Procedimento do Juizado Especial Cível 160572220148110002/2016, 

Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, Julgado em 19/10/2016) ”. (Destaquei). Por derradeiro, reitero que 

o infortúnio suportado pelos Reclamantes não extrapolou a esfera de um 

mero dissabor, bem como, que não restou configurada qualquer lesão aos 

direitos inerentes às suas personalidades, motivo pelo qual, inexistem 

danos morais a serem indenizados, pois, caso contrário, o nobre instituto 

estaria sendo banalizado por um trivial aborrecimento e ainda, estaria 

sendo proporcionado um enriquecimento sem causa em prol dos 

consumidores. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, 

I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais aos 

Reclamantes no valor de R$ 176,11 (cento e setenta e seis reais e onze 

centavos), o qual haverá de ser rateado igualitariamente entre os mesmos, 

a ser corrigido pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a 1ª Reclamante 

constatou o equívoco cometido pela preposta da Ré (13/06/2019), não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. Ademais, 

com respaldo no artigo 292, §3º do CPC/2015, RETIFICO ex officio o valor 

outrora atribuído à causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos 

e vinte reais) e ainda, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor dos Reclamantes (artigo 99, § 3º, da Lei nº 9.099/95). Por fim, em 

respeito ao pedido formulado na petição anexa ao Id. nº 24133217, 

DETERMINO que a Secretaria deste juízo promova a habilitação do patrono 

dos Reclamantes (Defensor Público Estadual) no sistema PJE. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019455-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINA B TOLDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019455-81.2019.8.11.0002 Reclamante: Barbosa Comércio 

de Materiais para Construção Ltda. - ME Reclamada: Dorvalina B Toldo - 

ME SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que atua no setor de 

comercialização de materiais para construção, bem como, que detém uma 

parceria comercial com a empresa “Trevão Materiais para Construção”, a 

qual, por sua vez, além de fazer uma divulgação de seus produtos, 

igualmente recebe uma comissão por eventuais vendas realizadas. A 

empresa Autora relatou que a Reclamada efetuou compras no valor total 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, a fim de honrar o referido montante, 

emitiu dois cheques na data de 18/03/2016. A Postulante informou que, 

não obstante o compromisso assumido, a Reclamada não promoveu os 

pagamentos que se faziam necessários, pois, os títulos de crédito foram 

devolvidos pelas alíneas 11 e 12. A Reclamante destacou que, apesar de 

ter tentado resolver a questão amigavelmente, não obteve êxito, motivo 

pelo qual, ajuizou a presente ação de cobrança. Extrai-se dos andamentos 

processuais que, não obstante tivesse sido devidamente citada/intimada 

(Id. nº 28519540), a Reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nos autos (Id. nº 29107245), tampouco apresentou a 

sua defesa, ainda que de forma intempestiva. Reza o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95 que: “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.”. (Destaquei). Ademais, dispõe a Súmula 11 

da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Outrossim, 

cumpre transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo 

Civil: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Concatenando os dispositivos legais supracitados à presente 

demanda, bem como, considerando a ausência injustificada da Reclamada 

à sessão conciliatória e ainda, reitera-se, o fato da mesma não ter 

apresentado a sua contestação, aplico os efeitos da revelia e 

consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações da 

Reclamante. A meu ver, no intuito de comprometer a credibilidade da 
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explanação inicial, a Reclamada haveria de ter apresentado os 

competentes comprovantes de pagamento das cártulas de crédito que 

instruíram a peça vestibular, o que, em decorrência de sua revelia, 

obviamente, não se desincumbiu. Conforme se extrai dos títulos anexos 

aos Id. nº 27165245 e Id. nº 27165247, as datas exaradas nos referidos 

documentos evidenciam cristalinamente que os mesmos perderam a sua 

força executiva. No entanto, não subsistem dúvidas de que a empresa 

Demandante continua a conservar a condição de credora dos créditos 

registrados nos cheques comprovadamente emitidos pela Reclamada. 

Oportuno ressaltar que, considerando o fato da Reclamante portar os 

títulos de boa-fé (tanto é que a Reclamada não teve a dignidade de 

comparecer nos autos e confrontar a tese inicial), não há necessidade 

alguma de ser debatido o negócio que deu origem aos débitos (causa 

debendi). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma decisão oriunda 

da Turma Recursal Única de MT: “AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DATA 

DE EMISSÃO VISÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança 

decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o 

prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I do 

Código Civil. Considera-se legítima, todavia, a cobrança de cheque que 

não pode mais ser executado, mas que se encontra no prazo da ação de 

cobrança, sem necessidade de demonstração da origem da dívida. 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

475640420148110001/2016, Relator: Dr. Nelson Dorigatti, Turma Recursal 

Única de MT, Julgado em 19/08/2016).”. (Destaquei). A meu ver, as 

cártulas objetos dos autos continuam a conservar liquidez (tendo em vista 

que os valores devidos se encontram devidamente representados), 

certeza (os títulos se encontram formalmente perfeitos) e exigibilidade (as 

dívidas se encontram visivelmente vencidas). Logo, não tendo sido 

apresentados quaisquer comprovantes de pagamento dos títulos de 

crédito por parte da Reclamada, tenho que a mesma, na qualidade de 

emitente, deve ser responsabilizada em arcar com o adimplemento dos 

valores constantes nos cheques, nos termos do artigo 15 da Lei nº 

7.357/85, in verbis: “Art. 15. O emitente garante o pagamento, 

considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa 

garantia.”. (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever, por analogia, 

um julgado contemplado pelo TJPR: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CHEQUE. PRELIMINAR DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA 

AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE NATUREZA CAMBIÁRIA - 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - PROVA DO 

INADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS SUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO 

DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA - EMITENTE QUE 

POSSUI RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DAS CÁRTULAS. 

SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (...). (TJPR - 6ª C.Cível - 

AC - 1231513-0 - Jaguariaíva - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - 

J. 17.11.2015).”. (Destaquei). Portanto, com respaldo em toda a 

fundamentação exarada no presente decisum, bem como, não tendo a 

Reclamada, em razão de sua revelia, se desincumbido do ônus de 

comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

perseguido pela Reclamante (em flagrante dissonância com o que 

preconiza o artigo 373, II, do CPC/2015), entendo que assiste à empresa 

Autora o direito de reaver os valores registrados nos cheques, atualmente 

representados pelo montante de R$ 12.256,34 (doze mil, duzentos e 

cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme “Memória de 

Cálculo” anexa ao Id. nº 27165249. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, conseguintemente, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 12.256,34 

(doze mil, duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), 

correspondente aos cheques nº 000158 e nº 000159, a ser devidamente 

atualizada pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do ajuizamento 

da lide. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

IVAN SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000981-28.2020.8.11.0002 Reclamantes: Ivan Silva Araújo e 

Monique Poliana da Silva Araújo Reclamadas: GOL Linhas Aéreas S.A. (1ª 

Reclamada) e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (2ª 

Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo Civil. Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da ausência de pretensão resistida: 

Preliminarmente, a 1ª Reclamada sustentou que a demanda foi ajuizada 

sem qualquer tentativa dos Reclamantes em solucionar a questão 

administrativamente, condição esta que entende ser essencial para 

formação da lide. Desta forma, por entender que os Autores não possuem 

interesse de agir, a 1ª Ré postulou para que o processo fosse extinto sem 

a resolução do mérito. Com a devida vênia aos argumentos acima 

mencionados, tenho que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, se os Reclamantes entendem que o atraso do voo 

integrante do pacote turístico outrora contratado lhes proporcionou 

prejuízos morais e materiais, entendo que os mesmos possuem não só o 

interesse, como também, a legitimidade para reivindicar a tutela 

jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da impugnação ao pedido de justiça gratuita: Como matéria 

preliminar, a 2ª Reclamada sustentou que não foram apresentadas provas 

passíveis de evidenciar a falta de condições financeiras dos Reclamantes, 

motivo pelo qual, impugnou o pedido de gratuidade formulado na exordial. 

Não obstante as considerações ventiladas pela 2ª Reclamada, tenho que 

as mesmas devem ser repelidas, pois, dentre os pedidos relacionados na 

petição inicial, não se verifica nenhum pleito relacionado à gratuidade da 

justiça. Registra-se ainda que, independentemente da eventual concessão 

da assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: Ainda em 

caráter preliminar, a 2ª Reclamada sustentou ter atuado na condição de 

mera intermediária, bem como, que não lhe pode ser imputada a 

responsabilidade por serviços prestados pela Companhia Aérea. Com 

amparo nos referidos argumentos, a 2ª Ré pugnou pelo reconhecimento 

de sua ilegitimidade passiva ad causam e, consequentemente, pela 

extinção do feito sem julgamento do mérito. Em que pese o visível esforço 

da 2ª Reclamada, tenho que a exposição supracitada deve ser igualmente 
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rechaçada. Da exegese do contrato protocolizado junto à exordial, 

verifica-se que a atuação da 2ª Reclamada não se limitou apenas em 

intermediar a venda de bilhetes aéreos, pois, na verdade, os serviços de 

transporte aéreo integravam nitidamente o pacote turístico anteriormente 

contratado pelos Reclamantes. Logo, por corolário lógico, entendo que a 

2ª Reclamada possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: Os 

Reclamantes alegaram na petição inicial que, na data de 31/01/2019, 

firmaram um contrato de intermediação de serviços de turismo com a 2ª 

Reclamada, ocasião em que foi adquirido um pacote de viagens com 

destino à Maceió/AL (07 dias e 06 noites), mediante o pagamento da 

importância de R$ 2.482,66 (já considerando a dedução da cota devida 

pelo casal de amigos que também iriam realizar a viagem). Os Autores 

esclareceram que a partida estava prevista para o dia 27/11/2019 às 

16h30min no aeroporto de Várzea Grande-MT, bem como, que seria feita 

uma conexão em Brasília/DF e, somente às 23h30min, chegariam ao 

destino programado (Maceió/AL). Os Reclamantes relataram que, apesar 

de terem chegado no horário, o voo originalmente programado junto à 1ª 

Reclamada não só sofreu um atraso, como também, houve a alteração da 

conexão para o aeroporto de Guarulhos/SP. Os Reclamantes destacaram 

que, ao chegar em Guarulhos/SP, tomaram conhecimento de que não 

havia mais voos para Maceió/AL no dia 27/11/2019 e, após enfrentarem 

uma longa fila, foram informados que seriam realocados para o voo das 

06h10min e ainda, que seria feita uma nova conexão no Rio de Janeiro/RJ 

para, enfim, chegaram ao destino. Os Reclamante relataram que tiveram 

de passar toda a noite no aeroporto de Guarulhos/SP sem qualquer 

amparo por parte das Reclamadas. Os Reclamantes relataram ainda que, 

em razão dos fatos supracitados, chegaram à cidade de Maceió/AL 

apenas às 18h00min do dia 28/11/2019, ou seja, mais de 18 horas de 

atraso, perdendo não só uma noite e um dia de hospedagem, como 

também, os passeios programados para a manhã do dia 28/11/2019. Por 

entenderem que os fatos acima mencionados lhes proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, os Reclamantes ingressaram com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

1ª Reclamada (GOL) reconheceu que o voo G3 1715 sofreu atraso e que, 

conseguintemente, houve a perda do voo de conexão. No entanto, a 1ª Ré 

sustentou que o referido atraso não ocorreu por uma falha na prestação 

dos seus serviços, mas sim, em decorrência do intenso tráfego aéreo 

gerado do mau tempo ocorrido na etapa anterior. A 1ª Demandada 

destacou ter envidado todos os esforços para realocar os passageiros 

para voos congêneres, bem como, que os Autores foram acomodados no 

primeiro voo com disponibilidade de assentos para o destino informado e 

ainda, que os mesmos receberam toda a assistência material devida pelo 

tempo de espera. Por fim, a 1ª Postulada defendeu que inexistem danos 

morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a 1ª Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Ao 

protocolar a sua defesa, a 2ª Reclamada (CVC) sustentou, no que se 

refere ao mérito, que o atraso do voo deu-se, única e exclusivamente, por 

culpa da companhia aérea, motivo pelo qual, entende que não pode ser 

responsabilizada. A 2ª Ré relatou ter prestado um serviço de qualidade, 

bem como, que sempre buscou resolver o problema dos Reclamantes e 

ainda, que cumpriu com o seu dever de intermediar os serviços de 

transporte da companhia aérea. A 2ª Reclamada defendeu que não foram 

apresentadas provas do prejuízo material e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com respaldo nas referidas considerações, 

a 2ª Reclamada postulou para que a demanda fosse julgada improcedente. 

Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova em favor dos Reclamantes. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente 

em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente 

fundamentado. Embora a 1ª Reclamada tenha sustentado que o atraso do 

voo originalmente contratado pelos Reclamantes (G3 1717) decorreu de 

um intenso tráfego aéreo gerado pelo mau tempo ocorrido na etapa 

anterior, bem como, que tal fato não detém o condão para lhe atribuir 

qualquer responsabilidade, entendo que tais considerações não 

comportam acolhimento. A meu ver, eventuais atrasos de voo 

ocasionados por problemas inerentes ao tráfego da malha aeroviária ou 

mesmo mau tempo até podem ser considerados como sendo um caso 

fortuito, no entanto, não se pode olvidar que tais situações não são 

estranhas às atividades típicas fornecidas pela 1ª Reclamada, 

especialmente porque são levadas ao conhecimento das Companhias 

Aéreas de forma prévia e ainda, por meio de um sistema totalmente 

informatizado. Destarte, tratando-se a “justificativa” apresentada pela 1ª 

Demandada de um fortuito interno (ou seja, que está intimamente 

concatenada à prestação dos serviços de transporte aéreo), tenho que a 

mesma não pode ser utilizada como pretexto para eximir a Companhia 

Aérea Ré de suas responsabilidades. A fim de respaldar a fundamentação 

supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno 

Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 

614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando 

que o regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o 

profissionalismo dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se 

atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, 

segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra 

só é considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o 

chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao 

dano é estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas 

nesta condição estará apta a promover o rompimento do nexo de 

causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor como 

causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Outrossim, 

em que pese o visível esforço da 2ª Reclamada para tentar imputar a 

responsabilidade pelo ocorrido apenas à Companhia Aérea, tenho que 

melhor sorte não ampara os argumentos da Agência de Turismo. Apesar 

de a 2ª Reclamada ter realmente intermediado a aquisição dos bilhetes 

aéreos pelos Autores, o fato é que tais serviços integraram 

expressamente o pacote turístico anteriormente contratado pelos 

consumidores, motivo pelo qual, tenho que a mesma detém 

responsabilidade solidária por eventuais infortúnios vivenciados por seus 

clientes (artigo 7º, parágrafo único, do CDC), até mesmo porque trata-se 

de um risco intrínseco ao seu negócio. Cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), as Reclamadas não podem 

simplesmente transferir para os consumidores os riscos do 

empreendimento. In casu, não obstante o desembarque na cidade de 

destino (Maceió – AL) estivesse previsto originalmente para as 23h30min 

do dia 27/11/2019 (documento anexo ao Id. nº 27967697), os Reclamantes 

somente vieram a chegar na referida localidade à 15h15min do dia 

28/11/2019 (cartões de embarque anexos ao Id. nº 27967694), ou seja, 

com um atraso superior a 17 horas, o que, a meu ver, definitivamente, 

supera a esfera de um mero dissabor. De suma importância ressaltar que 

não há como ser ignorada a falha na prestação dos serviços por parte 

das Reclamadas, pois, se o voo correspondente à saída de Várzea 

Grande – MT (embarque previsto para as 17h20min do dia 27/11/2019) 

não tivesse atrasado, certamente os consumidores não teriam perdido a 

conexão originalmente programada, bem como, trocado todo o itinerário 

contratado (o que inclui o acréscimo de exaustivas conexões tanto em SP 

quanto no RJ). No que concerne à reparação do dano, por se tratar o 

vínculo estabelecido entre as partes de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a comprovação do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de que a falha na 

prestação do serviço por parte das Reclamadas provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado 

dano moral, uma vez que os Reclamantes, consoante mencionado alhures, 

foram submetidos a um atraso superior a 17 horas para, finalmente, 

chegar ao almejado destino, o que, igualmente, comprometeu praticamente 

todo o primeiro dia das férias que estavam programadas. In casu, a prova 

do abalo extrapatrimonial não se revela necessária, pois, em se tratando 

de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo moral auferido pelos 

Demandantes está concatenado à própria existência do ato ilícito que, por 

sua vez, revela-se irrefutável. No intuito de respaldar todas as 

considerações exaradas no presente pronunciamento jurisdicional, segue 

abaixo, por analogia, uma recente decisão contemplada pelo TJSP: 

“Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Transporte 

aéreo. Sentença de parcial procedência. Recurso da companhia aérea e 

recurso adesivo da autora. 1. Relação de consumo que justifica a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC) e 
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inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). 2. Cancelamento de 

voo. Atraso de mais de 17 (dezessete) horas até o destino final. Alegação 

de mau tempo que não foi devidamente comprovado. Alto índice de tráfego 

na malha aeroviária que constitui fortuito interno. Ausência de prestação 

de assistência material adequada. Responsabilidade objetiva da 

companhia aérea (art. 14 do CDC). Devida a condenação por dano material 

correspondente a diária perdida no hotel de destino. 3. Dano moral 

configurado. (...). 4. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido. 

Recurso adesivo da autora desprovido. (TJ-SP - AC: 

10051096320198260405 SP 1005109-63.2019.8.26.0405, Relator: Elói 

Estevão Troly, Data de Julgamento: 09/03/2020, 15ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/03/2020).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em respeito aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade, bem como, considerando a completa ausência de 

medidas administrativas por parte das Reclamadas (para fins de tentar 

atenuar os infortúnios vivenciados pelos consumidores) e ainda, a fim de 

evitar o locupletamento indevido dos Reclamantes, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), o qual haverá de ser rateado igualitariamente entre os Autores. 

Já no que se refere à pretensão indenizatória a título de danos materiais, 

entendo que a mesma igualmente comporta a proteção deste juízo, no 

entanto, com algumas ressalvas. Inobstante ambas as Reclamadas 

tenham sustentado que não foram apresentadas provas dos prejuízos 

materiais suportados pelos Reclamantes, entendo que tais argumentos 

não possuem nenhuma credibilidade. In casu, considerando que o atraso 

do voo original (partida de Várzea Grande) implicou em mais de 17 

(dezessete) horas de atraso para que os Autores finalmente chegassem 

ao destino do pacote turístico contratado, entendo ser evidente que a 1ª 

diária do hotel em que ficariam hospedados restou praticamente 

comprometida. Considerando que os Reclamantes promoveram o 

pagamento de R$ 2.482,66 pela viagem (ressaltando a dedução 

correspondente à cota do casal de amigos que também realizou a viagem), 

bem como, que os mesmos contrataram 06 diárias no hotel “Porto Maceió” 

e ainda, reitero, considerando que o usufruto da 1ª diária foi comprometida 

pela falha das Reclamadas, entendo que assiste aos consumidores o 

direito de reaver o valor equivalente R$ 413,77 (quatrocentos e treze reais 

e setenta e sete centavos). Todavia, no que se refere aos prejuízos 

provenientes do passeio que supostamente não foi usufruído no dia 

28/11/2019, entendo que os mesmos não restaram devidamente 

comprovados. Apesar de os Autores terem acostado aos autos um 

“Recibo” da empresa “Maciel Tur”, extrai-se do referido documento que 

não há absolutamente nenhuma informação/confirmação de que os 

passeios contratados seriam realmente realizados na famigerada data de 

28/11/2019, razão pela qual, entendo que não há como ser reconhecido o 

alegado prejuízo de R$ 225,00. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para CONDENAR solidariamente as Reclamadas ao pagamento de uma 

indenização por danos morais aos Reclamantes no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), o qual, além de ser rateado de forma igualitária entre os 

Autores, deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Ademais, CONDENO solidariamente as Reclamadas ao pagamento de uma 

indenização por danos materiais aos Reclamantes no valor de R$ 413,77 

(quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), o qual, além de 

ser rateado de forma igualitária entre os Autores, deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 

do STJ), ou seja, a data correspondente à diária perdida (28/11/2019). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FABIO PAELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1002694-38.2020.8.11.0002 Reclamante: Jean Fábio Paelo Silva 

Reclamada: GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do que preconiza o art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante alegou na petição 

inicial que, na data de 24/03/2019, no intuito de assistir o “Grande Prêmio 

do Brasil de Fórmula 1”, adquiriu bilhetes de passagem aérea junto à 

Reclamada, bem como, esclareceu que a viagem de ida estava prevista 

para a data de 14/11/2019 às 18h40min (com chegada em São Paulo às 

22h) e o retorno agendado para 18/11/2019 às 10h (com chegada em 

Várzea Grande prevista para 11h15min). O Autor relatou que, no tocante 

à viagem de retorno, após ser submetido a uma peregrinação para fazer o 

“check-in”, a Reclamada emitiu um cartão de embarque sem a definição do 

assento (ciente acerca da ocorrência de overbooking), lhe impedindo de 

viajar no horário originalmente programado. O Postulante relatou que, na 

ocasião, a Reclamada sugeriu que o mesmo embarcasse no voo de outra 

Companhia Aérea (Azul) às 17h (voo nº AD 2648, cuja decolagem estava 

prevista para as 17h20min e chegada ao destino às 18h45min), o que foi 

aceito, e ainda, lhe forneceu apenas um voucher de R$ 40,00 para o 

almoço. O Autor destacou que, em razão da alteração do voo por parte da 

Reclamada, não pode trabalhar/comparecer nos compromissos 

anteriormente agendados. Por entender que os fatos acima mencionados 

lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada 

esclareceu que o voo que realizaria o trecho contratado pelo Reclamante 

sofreu restrições devido ao excesso de peso na aeronave, situação 

denominada como “Overload”. A Companhia Ré relatou que o “Overload” 
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ocorre quando a temperatura no local de origem é superior às estimativas 

para a data do voo, o que, por sua vez, altera o desempenho da aeronave 

no momento da decolagem. A Postulada sustentou que, apesar de realizar 

um estudo prévio e realizar a venda dos assentos de acordo com a 

previsão meteorológica para a data do voo, por se tratar de apenas uma 

previsão, algumas vezes é forçada a retirar bagagens e, em último caso, 

solicitar voluntários para seguir viagem em voo posterior. A Reclamada 

defendeu que não pode ser responsabilizada pela ocorrência de um 

motivo de força maior, bem como, que inexistem danos morais ou materiais 

a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões inaugurais, 

conforme será devidamente fundamentado. Embora a Reclamada tenha 

justificado a necessidade de realocar o Reclamante para outro voo em 

razão de ocorrência de “Overload”, bem como, que tal fato, por se tratar 

de um motivo de força maior, lhe exime de qualquer responsabilidade, 

entendo que tais considerações não comportam acolhimento. A meu ver, 

eventual ocorrência de “Overload” até pode ser considerado como sendo 

um fortuito que, por vezes, compromete toda a programação e estudos 

prévios realizados pelas Companhias Aéreas. No entanto, entendo que tal 

situação não é estranha às atividades típicas fornecidas/desenvolvidas 

pela Reclamada, caracterizando-se como um verdadeiro fortuito interno 

(ou seja, estão intimamente concatenadas à prestação dos serviços de 

transporte aéreo), razão pela qual, tenho que a mesma não pode ser 

utilizada como pretexto para eximir a Companhia Aérea Ré de suas 

responsabilidades. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, 

oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem 

(Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e 

ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): 

“Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o 

regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo 

dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a 

distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os 

termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é 

considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado 

caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é 

estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta 

condição estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, 

afastando totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano 

sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada não pode 

simplesmente transferir para a pessoa do Reclamante os riscos 

provenientes do seu próprio empreendimento. In casu, não obstante a 

viagem de volta (realizada na data de 18/11/2019) tivesse a chegada 

prevista para às 11h15min, o Reclamante somente veio a chegar na 

cidade de Várzea Grande às 18h45min (cartão de embarque da 

Companhia Azul anexo ao Id. nº 28524422), ou seja, com um atraso 

superior a 07 horas, o que, a meu ver, definitivamente, supera a esfera de 

um mero dissabor. No que concerne à reparação do dano, por se tratar o 

vínculo estabelecido entre as partes de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a comprovação do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de que a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o mencionado 

dano moral, uma vez que o Reclamante, consoante mencionado alhures, 

após ser realocado para um voo com empresa diversa, foi submetido a um 

atraso superior a 07 (sete) horas para, finalmente, chegar ao almejado 

destino. In casu, a prova do abalo extrapatrimonial não se revela 

necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo 

moral auferido pelo Demandante está concatenado à própria existência do 

ato ilícito que, por sua vez, nesta demanda revela-se irrefutável. No intuito 

de respaldar todas as considerações exaradas no presente 

pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência contemplada pelo TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ATRASO NO VOO POR EXCESSO DE PESO NA 

AERONAVE - OVERLOAD - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MATERIAIS E 

MORAIS CONFIGURADOS. - A alegada prática legal do "overload" e a 

possibilidade de impedimento de embarque em razão da extrapolação do 

limite de peso de aeronave devem ser equiparadas ao caso fortuito 

interno, que decorre do risco do negócio, inerente à atividade da empresa, 

consagrada no art. 927 do Código Civil, pela qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo 

lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos 

dela advindos - A Ré não produziu prova de qualquer fato que afastasse 

o nexo causal, ou excluísse sua responsabilidade objetiva, restando, 

portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que resulta no 

dever de indenizar os danos daí decorrentes (...). (TJ-MG - AC: 

10000180145286001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 12/04/2018).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os fundamentos 

acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - 

VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor 

da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). De suma relevância registrar que este juízo não pode fechar 

os olhos no tocante às diligências adotadas pela Reclamada para atenuar 

o infortúnio vivenciado pelo Reclamante. Não obstante a responsabilidade 

objetiva da Companhia Ré, o fato da mesma ter realocado o Autor para um 

voo no mesmo dia (com diferença de apenas algumas horas daquele que 

estava originalmente programado) e ainda, ter fornecido um voucher de 

alimentação detêm relevante importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório, até mesmo para evitar o locupletamento indevido do 

consumidor. Feitas as ponderações supracitadas, em respeito aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Já no que se refere à pretensão indenizatória a título de danos 

materiais, entendo que a mesma igualmente comporta a proteção deste 

juízo. Apesar de a Reclamada ter sustentado que não foram apresentadas 

provas dos prejuízos materiais suportados pelo Reclamante, entendo que 

tais argumentos não possuem nenhuma credibilidade, pois, como o 

voucher fornecido pela Companhia não se revelou suficiente para 

satisfazer o Reclamante durante o período em que o mesmo teve de 

aguardar no aeroporto (enquanto aguardava o voo para o qual foi 

realocado), o consumidor comprovou nos autos ter gasto um montante 

adicional de R$ 43,00 (quarenta e três reais). Portanto, considerando o 

documento anexo ao Id. 28524425, bem como, com respaldo nos artigos 

186 e 927 do Código Civil, entendo que assiste à parte Autora o direito de 

obter o ressarcimento do referido valor de R$ 43,00 (quarenta e três 

reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

materiais ao Reclamante no valor de R$ 43,00 (quarenta e três reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 
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efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente à 

viagem de retorno (18/11/2019). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1001834-37.2020.8.11.0002 Reclamante: Chrislaine Marconi de 

Lima Reclamado: TAM Linhas Aéreas S/A SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

por não haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado da lide 

(art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da necessidade de indeferimento da justiça gratuita: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não foi apresentada 

nenhuma prova apta a demonstrar a situação de pobreza da Reclamante, 

motivo pelo qual, postulou pelo indeferimento do pedido relacionado à 

concessão da gratuidade da justiça. Com a devida vênia aos argumentos 

apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos não reivindicam a 

guarida deste juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). 

A meu ver, se a Reclamada defende a necessidade de rejeição do pedido 

de assistência judiciária formulado pela Reclamante, cabia à própria 

Companhia Aérea apresentar a este juízo alguma prova passível de 

afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica da 

parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como 

se não bastasse, consigno que, independentemente da concessão do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial ter contratado o serviço de transporte aéreo 

da Reclamada (visando passar suas férias em Natal/RN) e, no tocante à 

viagem de volta (a ser realizada em 05/01/2020), informou que o voo 

partiria de Natal/RN as 10h20min, bem como, que seria feita uma conexão 

em São Paulo e ainda, que a chegada na cidade de destino (Cuiabá/MT) 

estava prevista para 16h15min. No entanto, a Autora relatou que, algumas 

horas antes do seu embarque, tomou conhecimento (mediante e-mail) de 

que o voo correspondente à volta havia sido alterado, havendo 

modificação não só no tocante ao horário de embarque em Natal/RN (que 

passou a ser as 12h45min), como também, sendo acrescida outra 

conexão (seria feita primeiramente uma conexão em São Paulo e, 

posteriormente, na cidade de Brasília/DF) e ainda, que a chegada em 

Cuiabá/MT passou a estar prevista para as 21h15min. A Postulante relatou 

que, em decorrência da alteração do voo por parte da Reclamada, a 

mesma chegou ao seu destino com um atraso de 05 horas se comparado 

ao horário originalmente previsto. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu que houve a alteração do voo 

inicialmente contratado, no entanto, sustentou que tal fato foi ocasionado 

por uma modificação na malha aérea do “aeroporto de destino e/ou 

origem”, sendo ofertado à Reclamante uma nova opção para fins de 

realização do voo contratado. A Companhia Ré defendeu que não pode 

ser responsabilizada, pois, a referida alteração decorreu de um fato alheio 

à sua vontade, bem como, sustentou que não se fazem presentes os 

pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, 

motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita em favor da pretensão inaugural, conforme 

será devidamente fundamentado. Inobstante a Reclamada tenha 

sustentado que a alteração do voo originalmente contratado pela 

Reclamante foi ocasionada por uma modificação “na malha aérea do 

aeroporto”, entendo que tais considerações não se prestam em 

comprometer o alicerce da petição inicial. A meu ver, eventuais atrasos ou 

alterações unilaterais de voos por problemas relacionados à malha 

aeroviária até podem ser considerados como sendo casos fortuitos, no 

entanto, não se pode olvidar que tais situações não são estranhas às 

atividades típicas fornecidas/desenvolvidas pela Reclamada, 

especialmente porque são levadas ao conhecimento das Companhias 

Aéreas de forma prévia e ainda, por meio de um sistema totalmente 

informatizado. Destarte, tratando-se a justificativa apresentada na 

contestação de um verdadeiro fortuito interno (ou seja, um fato intrínseco 

à prestação do serviço de transporte aéreo), tenho que a mesma não 

pode ser utilizada como pretexto para eximir a Companhia Aérea de suas 

responsabilidades. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, 

oportuno transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem 

(Miragem, Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e 

ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): 

“Todavia, refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o 

regime de responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo 

dos fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a 

distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os 

termos que já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é 

considerada excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado 

caso fortuito externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é 

estranho à atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta 

condição estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, 

afastando totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano 

sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). Cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada não pode 

simplesmente transferir para a pessoa da Reclamante os riscos 

provenientes do seu próprio empreendimento. In casu, não obstante o 

desembarque na cidade de destino (Cuiabá – MT) estivesse previsto 

originalmente para as 16h15min do dia 05/01/2020, a Reclamante somente 

veio chegar na referida localidade às 21h15min (conforme pode ser 

facilmente visualizado no documento anexo ao Id. nº 28186077), ou seja, 

com um atraso de 05 (cinco) horas, o que, a meu ver, definitivamente, 

supera a esfera de um mero dissabor. No que concerne à reparação do 

dano, por se tratar o vínculo estabelecido entre as partes de uma relação 

regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a comprovação do elemento culpa. O 

diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a falha na prestação dos serviços da Reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o mencionado dano moral, uma vez que a Reclamante, 
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consoante mencionado, foi submetida a um atraso de 05 (cinco) horas 

para, finalmente, chegar ao seu destino. In casu, a prova do abalo 

extrapatrimonial não se revela necessária, pois, em se tratando de dano in 

re ipsa (presumido), o prejuízo moral auferido pela Demandante está 

concatenado à própria existência do ato ilícito que, por sua vez, nesta lide, 

revela-se irrefutável. O posicionamento jurisprudencial é pacífico no 

tocante ao reconhecimento da configuração de dano moral decorrente de 

atraso/alteração de voo, conforme pode ser visualizado na jurisprudência 

que, por analogia, segue colacionada: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. INTENSIDADE DO TRÁFEGO 

AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...) III. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Na 

esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor 

de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será 

excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

V. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os 

eventuais danos suportados pelos autores decorreram de força maior ou 

culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, mesmo que o atraso tenha 

decorrido das condições do tráfego aéreo, não se pode excluir sua 

responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou 

seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da 

atividade desenvolvida pela empresa aérea. (...) XII. Recurso conhecido e 

não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante 

disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 

Data de Julgamento: 25/07/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 31/07/2018).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS 

MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado 

considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos 

danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do 

ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios 

constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), 

haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do Código Civil). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000835-84.2020.8.11.0002 Reclamante: Edivan da Silva 

Gomes Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da impugnação ao pedido de justiça gratuita: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não foi apresentada 

nenhuma prova apta a evidenciar a falta de condições financeiras do 

Reclamante, motivo pelo qual, impugnou o pedido de gratuidade formulado 

na peça vestibular. Com a devida vênia aos argumentos apresentados 

pela Reclamada, tenho que os mesmos não reivindicam a guarida deste 

juízo, pois, segundo previsão contida no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. (Destaquei). A meu ver, se 

a Reclamada defende a necessidade de rejeição do pedido de assistência 

judiciária formulado pelo Reclamante, cabia à própria Agência de Turismo 

apresentar a este juízo alguma prova passível de afastar o entendimento 

acerca da condição de miserabilidade jurídica da parte Autora, o que, 

definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como se não bastasse, 

consigno que, independentemente da concessão do pedido de assistência 

judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da ilegitimidade passiva: Por fim, a Reclamada 

sustentou ter atuado na condição de mera intermediária, bem como, que a 

verdadeira responsável pelo objeto central do litígio é a Companhia Aérea. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pelo 

reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e, 

conseguintemente, para que o feito fosse extinto sem a resolução do 

mérito. Em que pesem as considerações acima mencionadas, entendo que 

as mesmas devem ser igualmente refutadas. Da exegese do voucher 

anexo à inicial (Id. nº 27921755), verifica-se que a atuação da Reclamada 

não se limitou apenas em intermediar a venda de bilhetes aéreos, pois, 

além dos serviços de transporte aéreo, o documento supracitado 

demonstrou detalhes correspondentes à hospedagem do Autor no “Alpha 

Praia Hotel”, ou seja, restando inequívoco que ambos os serviços 

integraram um mesmo pacote turístico comercializado pela empresa Ré. 

Logo, por corolário lógico, entendo que a Reclamada possui legitimidade 
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para figurar no polo passivo da presente demanda. Ante o exposto, rejeito 

a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

ter adquirido um pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem em 

hotel) junto à Reclamada, mediante o pagamento da importância de R$ 

3.992,00. O Autor relatou que a viagem de ida possuía partida prevista de 

Cuiabá/MT para o dia 29/04/2019 às 04h10min, bem como, que seria feita 

uma conexão em São Paulo às 08h20min e ainda, que a chegada na 

cidade destino (Fortaleza/CE) estava prevista para 11h45min. No que se 

refere à viagem de volta, prevista para 05/05/2019, o Postulante relatou 

que a mesma possuía o seguinte itinerário: partida de Fortaleza/CE as 

16h50min – Conexão em São Paulo/SP as 23h40min – Chegada em 

Cuiabá/MT as 00h56min do dia 06/05/2019. O Autor relatou que as 

complicações começaram logo na viagem de ida, pois, apesar de o 

embarque estar previsto para 29/04/2019, o mesmo somente ocorreu 

efetivamente no dia 30/04/2019. O Demandante destacou que, durante 

todos os dias de sua viagem, deveriam ficar hospedados no hotel “Alpha 

Praia”, no entanto, como no dia 06/05/2019 não haveria voo, houve a 

necessidade de trocar de hotel. O Postulante sustentou que, no dia 

06/05/2019, ou seja, aquele previsto para retornar à Cuiabá/MT, a 

Reclamada forneceu os tickets de passagens apenas de Fortaleza/CE 

para São Paulo/SP, bem como, lhe informou que chegando na localidade 

seria fornecida a passagem de São Paulo/SP para Cuiabá/MT. Todavia, o 

Reclamante informou que o embarque para Cuiabá-MT ocorreu apenas no 

dia 07/05/2019 às 20h55min (ficando por 22 horas no aeroporto sem 

qualquer assistência) e que somente às 22h chegou no seu destino 

(Cuiabá/MT). Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o atraso do voo deu-se, 

única e exclusivamente, por culpa da companhia aérea, motivo pelo qual, 

entende que não pode ser responsabilizada. A Ré relatou ter prestado um 

serviço de qualidade (se preocupando com o bem-estar do Reclamante), 

bem como, que sempre buscou resolver os problemas do consumidor e 

ainda, que cumpriu com o seu dever de intermediar os serviços de 

transporte da companhia aérea. A Reclamada defendeu que não foram 

apresentadas provas do prejuízo material e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com respaldo nas referidas considerações, 

a Reclamada postulou para que a demanda fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Embora a agência Ré tenha sustentado que 

não poderia ser responsabilizada por falhas inerentes ao serviço de 

transporte aéreo (haja vista que eventual alteração/atraso é 

responsabilidade exclusiva da Companhia Aérea), entendo que tal 

justificativa não detém a menor credibilidade. Consoante alhures 

mencionado, o papel desempenhado pela Reclamada (Agência de 

Turismo) não se limitou a uma mera intermediação de venda de bilhetes 

aéreos, o que, em tese, poderia ensejar o afastamento de suas 

responsabilidades. Na verdade, o “Voucher” protocolizado junto à exordial 

demonstrou nitidamente que a empresa Ré comercializou um pacote 

turístico que compreendia não só bilhetes aéreos, como também, a 

hospedagem do Reclamante em um dos hotéis da cidade de Fortaleza/CE, 

motivo pelo qual, tenho plena convicção de que a Agência Ré assumiu a 

responsabilidade pelo integral sucesso da viagem (ou seja, no tocante à 

comercialização dos bilhetes aéreos, houve por parte da Demandada um 

compartilhamento dos riscos inerentes ao referido serviço de transporte 

aéreo). A meu ver, ao contratar um pacote turístico perante uma agência 

de viagens credenciada, o consumidor deposita integralmente na referida 

empresa a confiança de que todos os serviços (hospedagens, passagens 

aéreas, passeios, etc.) integrantes do pacote ofertado serão prestados 

com excelência. No entanto, da exegese das provas que instruíram a peça 

vestibular, verifica-se cristalinamente que o Reclamante foi vítima de 

lamentáveis e sucessivas falhas na prestação dos serviços por parte da 

Ré. Não bastasse a misteriosa alteração da data correspondente à partida 

(que, apesar de estar prevista contratualmente para o dia 29/04/2019, 

acabou ocorrendo em 30/04/2019), tal fato ocorreu igualmente na viagem 

de volta, no entanto, com um agravante, pois, o voo “alterado” para o dia 

06/05/2019 (o qual, sendo consta do voucher fornecido pela Ré, deveria 

ter ocorrido em 05/05/2019) não só foi postergado para o dia 07/05/2019, 

como também, o Reclamante teve de trocar de hotel, fatos estes que, por 

não terem sido combatidos pela Agência de Turismo, passaram a gozar de 

presunção de veracidade (artigo 341 do CPC/2015). Ademais, como se o 

Reclamante não tivesse sido submetido a transtornos suficientes, 

extrai-se da exposição inicial que o mesmo teve de aguardar por mais de 

20 horas no aeroporto de São Paulo aguardando o voo para Cuiabá, fato 

este que, registra-se, igualmente não foi objeto de contestação específica 

e, portanto, gozam de verossimilhança. Logo, restando incontroversa a 

alteração unilateral de todo o itinerário originalmente contratado pelo 

Reclamante (bastando uma simples análise comparativa do voucher 

fornecido pela agência Ré com os bilhetes aéreos), bem como, que mesmo 

o voo correspondente à viagem de volta sofreu uma nova modificação 

sem qualquer aviso prévio à pessoa do consumidor e ainda, considerando 

que o serviço de transporte integrava o pacote turístico comercializado 

pela Agência de Turismo, entendo que a Reclamada detém flagrante 

responsabilidade por todos os desgastantes infortúnios vivenciados pelo 

Demandante. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a falha na prestação dos serviços da Reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral suportado pelo consumidor, uma vez que o 

mesmo, desde o início, foi compelido experimentar a alteração dos voos 

contratados, bem como, não teve nenhum respaldo por parte da Agência 

de Turismo (tanto é que a mesma se limitou em acostar à defesa uma mera 

tela sistêmica unilateral), teve de ser submetido à troca do hotel em que 

estava hospedado (o que não foi combatido pela Ré em sua contestação) 

e ainda, teve de aguardar por mais de 20 horas para retornar à sua cidade 

(o que igualmente não foi confrontado pela Ré). Já no que concerne à 

prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

o prejuízo imaterial auferido pelo Reclamante está intimamente 

concatenado ao ato ilícito do qual fora vítima (alteração de voos 

integrantes de pacote turístico), o qual, registra-se, nesta demanda 

revela-se irrefutável. No intuito de corroborar toda a fundamentação até 

então exarada no presente pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO. VIAGEM INTERNACIONAL. DISNEY. CANCELAMENTO DE VOO, 

ATRASOS E REMARCAÇÕES. COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE 

TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. 1. (...). A 2ª ré 

pretende afastar a sua responsabilidade ao argumento de que não tem 

ingerência sobre os problemas do voo dos passageiros, e os autores, por 

sua vez, pleiteiam a majoração do quantum indenizatório, com o 

ressarcimento do dano material. 2. A agência de viagens, ao vender o 

pacote turístico para os autores, assumiu a responsabilidade pelo roteiro e 

pela ocorrência de eventuais defeitos. Responsabilidade solidária (arts. 

7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). 3. In casu, o início dos problemas 

ocorreu depois que um dos pilotos da companhia aérea foi mordido por um 

mico, impossibilitando que fizesse o voo dos autores. Posteriormente, 

houve falha mecânica na aeronave, sucessivos atrasos e remarcações 

das passagens aéreas, além de alterações unilaterais dos assentos. 

Autores que chegaram ao destino com dois dias de atraso. 4. O dano 

moral decorre de todo o estresse suportado e da quebra da justa 

expectativa dos autores, que planejaram a viagem para comemoração dos 

15 anos da terceira demandante. Quantum majorado para melhor se 

adequar às peculiaridades de caso. (...). (TJ-RJ - APL: 

00037669220198190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES 

CARDOZO, Data de Julgamento: 05/11/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS 

MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado 

considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos 

danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do 

ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios 

constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Já no que se refere à pretensão 

indenizatória a título de danos materiais, entendo que a mesma igualmente 

comporta a proteção deste juízo, no entanto, com algumas ressalvas. 

Inobstante a Reclamada tenha sustentado que não foram apresentadas 

provas dos prejuízos materiais suportados pelo Reclamante, entendo que 

tais argumentos não possuem nenhuma credibilidade. Em decorrência do 

itinerário original da viagem ter sido inequivocadamente alterado, bem 

como, não tendo a Reclamada apresentado nenhuma prova de que 

prestou alguma assistência enquanto o consumidor aguardava o 

famigerado voo no aeroporto de São Paulo, tenho que assiste ao 

Reclamante o direito de reivindicar a restituição dos valores gastos com 

alimentação (R$ 6,50; R$ 76,00 e R$ 11,00), representados pelo montante 

total de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos). Contudo, 

tenho que a pretensão do Autor em obter a restituição integral (R$ 

3.992,00) da importância correspondente à contratação do pacote 

turístico, data máxima vênia, não possui absolutamente nenhum 

fundamento, pois, ainda que tenha ocorrido a alteração do pacote original, 

o fato é que a realização e usufruto da viagem em si não foi frustrada. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, 

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual. Ademais, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais ao Reclamante no 

valor de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao voo de 

retorno para Cuiabá/MT (07/05/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

Código Civil). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 13 de março de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1000943-16.2020.8.11.0002 Reclamante: Marcelina da Silva 

Gomes Reclamado: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A Reclamante 

esclareceu na petição inicial ter adquirido junto à Reclamada um pacote de 

viagem (passagens aéreas e hospedagem em hotel) com destino à 

Fortaleza/CE, mediante o pagamento da importância de R$ 3.992,00. A 

Autora relatou que a viagem de ida possuía partida prevista de Cuiabá/MT 

para o dia 29/04/2019 e, no tocante à viagem de retorno, este estava 

previsto para o dia 05/05/2019. A Postulante relatou que as complicações 

começaram logo na viagem de ida, pois, apesar de o embarque estar 

previsto para 29/04/2019, o mesmo somente ocorreu efetivamente no dia 

30/04/2019. A Demandante destacou que, durante todos os dias de sua 

viagem, deveria ficar hospedada no hotel “Alpha Praia”, no entanto, na 

data de 05/05/2019 teve de trocar de hotel e, no dia 06/05/2019, ou seja, 

aquele previsto para retornar à Cuiabá/MT, a Reclamada forneceu os 

tickets de passagens apenas de Fortaleza/CE para São Paulo/SP, bem 

como, lhe informou que chegando na localidade seria fornecida a 

passagem de São Paulo/SP para Cuiabá/MT. Todavia, a Reclamante 

informou que o embarque para Cuiabá-MT ocorreu apenas no dia 

07/05/2019 às 20h55min (ficando por 22 horas no aeroporto sem qualquer 

assistência) e que somente às 22h chegou no seu destino (Cuiabá/MT). 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada arguiu 

preliminarmente a falta de interesse de agir da Autora, bem como, a 

necessidade de chamar ao processo a Companhia Aérea e ainda, a 

ilegitimidade passiva da Agência de Turismo. No tocante ao mérito da 

contestação, a Reclamada sustentou que a situação vivenciada pela 

Reclamante foi ocasionada por culpa exclusiva de terceiro, bem como, que 

tal fato é uma causa excludente de sua responsabilidade e ainda, que 

inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento 

perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a 

enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver 

encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Consigna-se que o posicionamento 

supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça 

pátrios, conforme jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie (...). (Embargos de 

Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos 

autos, essencialmente àquele que instruiu a inicial, tenho que subsiste um 

obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da 

lide. Não obstante o nome da parte Autora realmente figure no voucher 

anexo ao Id. n º 27953088, o fato é que os tickets de viagem/cartões de 

embarque apresentados nos autos (Id. nº 27953090) fazem referência 

apenas ao Sr. “Lorivaldo Gomes”, ou seja, um terceiro estranho à 

presente lide. Rezam os artigos 17 e 18 do CPC/2015 que: “Art. 17. Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”. (Destaquei). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 343 de 459



“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”. (Destaquei). Destarte, 

considerando que não foram apresentas provas de que a Reclamante 

realmente usufruiu do pacote turístico contratado (o que compromete a 

verossimilhança da narrativa inaugural), bem como, tendo em vista que 

todos os ticktes de viagem protocolizados com a peça vestibular fazem 

referência unicamente à pessoa do Sr. “Lorivaldo Gomes”, tenho 

convicção de que a parte Autora está postulando em nome próprio um 

direito pertencente à terceiro, motivo pelo qual, outro caminho não há a ser 

trilhado por este juízo, senão reconhecer a irrefutável ilegitimidade ativa ad 

causam da Demandante. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência do 

TJRS: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

CARACTERIZADA. A parte autora não tem legitimidade para figurar no pólo 

ativo da presente demanda, tendo em vista que está pleiteando direito 

alheio em nome próprio, nos termos do art. 6º do CPC. Extinção do 

processo mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70061769220, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 05/11/2014).”. 

(Destaquei). Outrossim, não se pode olvidar que, por se tratar de uma 

matéria de ordem pública, a ilegitimidade ad causam pode ser reconhecida 

em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, 

independentemente de pronunciamento dos litigantes. Visando fortalecer a 

referida fundamentação, cumpre fazer menção ao que preconiza o artigo 

485, VI, § 3º, do CPC/2015: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos 

incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 

não ocorrer o trânsito em julgado.”. (Destaquei). Nesse sentido, segue 

transcrita mais uma decisão oriunda do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO 

DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DA ILEGITIMIDADE ATIVA. (...). 

A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser 

conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Processo extinto, sem 

resolução de mérito. DA SUCUMBÊNCIA. Readequada. AÇÃO EXTINTA, DE 

OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70079737987, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André 

Luiz Planella Villarinho, Julgado em 13/12/2018).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 485, VI, 

§3º, do Código de Processo Civil, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa 

ad causam da Reclamante e, conseguintemente, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 16 de março de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1002434-58.2020.8.11.0002 Reclamante: Maria Eduarda Silva 

Taques Reclamada: Sociedade Educacional Unifas Ltda. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em que pese a Reclamante, em sede de 

impugnação, tenha postulado pela designação de uma audiência de 

instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente 

ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento de prova 

(artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para fins de auxiliar o juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação supra, 

cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamante e, consequentemente, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Da preliminar: - Da apresentação de 

documento ilegível: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o 

documento anexo ao Id. nº 28429011 se encontra ilegível, motivo pelo 

qual, por acreditar de tratar de um documento essencial ao mérito da lide, 

entende ser necessária a intimação da parte Autora para emendar a 

inicial. Em que pesem as considerações apresentadas pela Reclamada, 

tenho que as mesmas não reivindicam guarida, pois, a simples análise 

comparativa do documento anexo ao Id. nº 28429011 com àquele 

colacionado ao corpo da defesa demonstra se tratar exatamente do 

mesmo modelo de formulário/requerimento. Ademais, registra-se que a 

Reclamante colacionou à impugnação uma cópia do documento original 

que se encontra em seu poder e ainda, a análise concomitante das provas 

que instruíram a peça vestibular (inclusive os arquivos de áudio) permitem 

ao juízo enfrentar o mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

25/03/2017, firmou um contrato de prestação de serviços educacionais 

com a Reclamada, almejando cursar “Direito” no semestre letivo 2017/1. A 

Postulante relatou que, em razão de uma falha no preenchimento do seu 

cadastro, não conseguiu a obtenção do FIES para o 1º semestre, o que 

somente ocorreu a partir da semestralidade 2017/2. A Autora relatou que 

92% do valor de suas mensalidades em custeadas pelo FIES, enquanto a 

diferença de 08% era amortizada por meio de uma bolsa de estudos. A 

Postulante relatou que, no ano de 2018, a Reclamada passou a lhe cobrar 

os valores correspondentes à primeira semestralidade (2017/1), motivo 

pelo qual, aderiu a um acordo (Confissão de Dívida) para pagamentos dos 

valores em aberto, bem como, se responsabilizou pelo pagamento de um 

boleto (R$ 172,24) e 02 cheques no valor de R$ 1.763,33 cada. A 

Demandante esclareceu ter estudado na Reclamada do 1º ao 5º semestre, 

bem como, que na data de 10/08/2019 requereu a sua transferência para 

outra instituição de ensino. No entanto, a Autora foi comunicada que os 

cheques anteriormente emitidos para pagamento de sua dívida haviam 

retornado sem fundos, bem como, que por esse motivo a instituição Ré se 

negou em fornecer os documentos necessários para a concretização da 

transferência. Por entender que o condicionamento da entrega dos 

documentos escolares mediante o pagamento da dívida trata-se de uma 

prática ilegal e ainda, lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que, apesar 

dos débitos existentes em nome da Reclamante, nunca foi negado à 

acadêmica qualquer solicitação de documentos, bem como, que o 

requerimento de transferência (documento anexo à inicial) não permite 

concluir que realmente tenha sido efetivado algum requerimento junto à 

Secretaria da instituição ou ainda, que o mesmo tenha sido indeferido. A 

Ré defendeu que não foram apresentadas provas acerca do elemento 

constitutivo do direito da Reclamante, bem como, teceu algumas 

considerações sobre a inversão do ônus da prova e ainda, de que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide e ainda, para 

que a Reclamante fosse condenada (pedido contraposto) ao pagamento 

das dívidas que se encontram pendentes junto à instituição. Inicialmente, 

extrai-se da decisão anexa ao Id. nº 28718100 que, em consonância com 

o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus 

da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Embora a Reclamada tenha combatido o 

documento anexo ao Id. nº 28429011 (Requerimento de Matrícula), reitero 
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não subsistirem dúvidas de que se trata do mesmo formulário colacionado 

ao corpo da defesa. Ademais, verifica-se facilmente no referido 

documento (o qual foi igualmente inserto na impugnação) que a solicitação 

de transferência foi formalizada na data de 10/08/2019, tanto é que foi 

assinada por uma funcionária da instituição (bastando uma simples análise 

do verso da prova em questão). Como se não bastasse, extrai-se dos 

arquivos de áudio vinculados à inicial a preocupação da Autora em obter a 

documentação em tempo hábil para lhe permitir matricular-se em outra IES 

(considerando que, na época, residia em Cuiabá) e, principalmente, 

continuar a usufruir dos benefícios do FIES. Oportuno transcrever o 

conteúdo do áudio vinculado ao Id. nº 28429563: “Maria Eduarda, eu falei 

com a Secretaria eles conseguem te entregar as ementas com prazo 

menor de 30 dias tá, só preciso que você venha ou venha alguém com 

uma procuração sua pra gente resolver aquela questão dos cheques”. 

(Destaquei). Não obstante o documento apresentado pela Reclamante 

realmente não conste marcada a opção correspondente ao deferimento ou 

indeferimento do pedido, o arquivo de áudio supracitado demonstra 

claramente que houve um condicionamento do almejado serviço à 

regularização dos cheques, tanto é que a referida prova não foi 

devidamente combatida na defesa (artigo 341 do CPC), motivo pelo qual, 

entendo que resta evidenciada a prática de um ato ilícito por parte da 

instituição Ré. Reza o artigo 6º, § 2º, da Lei nº 9.870/99 que: “Art. 6º São 

proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 

escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas 

por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, 

às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa 

do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso 

a inadimplência perdure por mais de noventa dias. § 2º Os 

estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão 

expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus 

alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de 

procedimentos legais de cobranças judiciais. (Renumerado pela Medida 

Provisória nº 2.173-24, de 2001).”. (Destaquei). Concatenando os 

dispositivos legais supracitados à presente demanda, bem como, 

independentemente da situação de inadimplência da Reclamante e ainda, 

tendo sido apresentados nos autos documentos aptos a demonstrar que, 

apesar de ter sido formalizada a solicitação dos documentos necessárias 

para que a acadêmica se matriculasse em outra instituição (e viesse a 

obter o FIES), o fornecimento foi condicionado a regularização dos 

cheques anteriormente emitidos, tenho que a Reclamada tentou exigir uma 

vantagem manifestamente excessiva em detrimento da consumidora 

(artigo 39, V, do CDC), devendo ser compelida não só em fornecer os 

documentos almejados pela aluna, como também, ser responsabilizada por 

todo o infortúnio suportado pela mesma (não havendo a menor 

possibilidade de ser reconhecida qualquer má-fé por parte da Autora). No 

que tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor (ressaltando que a instituição Ré, por figurar na 

condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio), incide 

a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando a esfera 

de um mero dissabor cotidiano), uma vez que, da exegese das provas 

apresentadas, apesar de a Reclamante ter formalizado uma solicitação de 

transferência em agosto/2019, subsistem indícios mais que suficientes de 

que a instituição de ensino condicionou abusivamente o fornecimento dos 

documentos à quitação das dívidas existentes em nome da acadêmica. No 

que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, o abalo suportado pela Reclamante está intimamente 

concatenado ao ato ilícito praticado pela instituição Ré, o qual, nesta lide, 

resta incontestável. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). - Do pedido contraposto: No que 

concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo 

que o mesmo reivindica a guarida deste juízo. Reza o artigo 31 da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). De forma diversa do que quis fazer 

prevalecer a Reclamante em sede de impugnação, entendo o pedido 

contraposto formulado na defesa guarda inafastável relação com os fatos 

que constituem o objeto da controvérsia, pois, foi justamente a existência 

das dívidas junto à instituição de ensino que se revelou um obstáculo para 

que a acadêmica obtivesse os documentos necessários à sua matrícula 

junto à outra instituição. Logo, diante da incontroversa situação de 

inadimplemento em que se encontra a Reclamante (o que se extrai 

inclusive dos arquivos de áudio que instruíram a inicial), tanto é que a 

mesma não se dignou em apresentar nenhum comprovante de pagamento 

idôneo, tenho que assiste à Reclamada o direito de reivindicar os débitos 

que se encontram pendentes em seus sistemas. Apesar de o débito 

confessado pela Reclamante ser representado pelo valor total de R$ 

3.698,90 (Instrumento Particular de Confissão de Dívida anexo ao Id. nº 

28429007), o fato é que a Reclamada pugnou apenas pelo pagamento de 

R$ 3.526,66 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), motivo pelo qual, a fim de evitar a caraterização de uma 

sentença ultra petita, entendo que o referido valor é aquele que deverá 

ser pago pela aluna inadimplente. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, 

consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 3.526,66 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 

centavos), a qual deverá ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem 

como, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contados a partir da data em que a dívida foi confessada 

(31/08/2018). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

28718100 e ainda, considerando que os l i t igantes são 

credores/devedores um do outro, admito desde já que seja realizada uma 

COMPENSAÇÃO dos valores quando do pagamento da condenação 

(artigo 368 do Código Civil). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 
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para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M S ACESSORIOS E INSULFILMES PARA VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA - ME (REQUERIDO)

ROSIMEIRE SANTOS OLIVEIRA SIMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1006718-46.2019.8.11.0002 Reclamante: Eliana Ferreira de 

Araújo Reclamada: Rosimeire Santos Oliveira Simi (1ª Reclamada) e MS 

Acessórios e Insulfilmes para Veículos Automotores Ltda. – ME (2ª 

Reclamada) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em que pese as 

Reclamadas, em sede de contestação, tenham externado o interesse na 

designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 

tempestivo alvitrá-las que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para fins de auxiliar o juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação supra, cumpre fazer menção, por 

analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelas 

Reclamadas e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. 

Inobstante a irrefutável revelia incorrida pela 1ª Reclamada, a qual, apesar 

de ter sido devidamente intimada, não compareceu na audiência 

conciliatória, tenho que subsiste um obstáculo intransponível que impede 

este juízo de enfrentar o mérito no tocante à sua pessoa. Oportuno 

registrar que, por se tratar de uma matéria de ordem pública, a ilegitimidade 

ad causam pode ser reconhecida em qualquer momento e grau de 

jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, independentemente de 

pronunciamento dos litigantes (artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015). Após 

promover a análise do instrumento contratual anexo à peça vestibular, 

este juízo constatou que a responsável pela contratação dos serviços da 

Reclamante foi unicamente a empresa “MS Acessórios e Insulfilmes P/ 

Veículos Automotores Ltda. ME” (2ª Reclamada), figurando a pessoa da 1ª 

Ré apenas na condição de mera representante. Nesse sentido, segue 

destacada, por analogia, uma decisão do TJMG: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO COM A 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA - ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA - 

REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR LEGAL. Considerando 

que a somente a pessoa jurídica figura como locatária do imóvel, tendo os 

administradores assinado o instrumento formal como representantes da 

pessoa jurídica, resta configurada a ilegitimidade passiva dos 

sócios-representantes, em razão da autonomia e independência da 

pessoa jurídica em relação à pessoa física do sócio – (...). (TJ-MG - AI: 

10016160021230001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data 

de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018).”. 

(Destaquei). Ante o exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva 

ad causam da 1ª Reclamada e, conseguintemente, DETERMINO a sua 

exclusão dos presentes autos. Do mérito: A Reclamante esclareceu na 

petição inicial ser contadora, bem como, que foi contratada para prestar 

os seus serviços à Reclamada, a qual se responsabilizou pelo pagamento 

de uma mensalidade no valor de R$ 788,00 e ainda, uma parcela adicional 

anual. A Autora relatou que a Reclamada não vem realizando o correto 

pagamento das mensalidades, deixando acumular parcelas e ainda, 

pagando valores de forma esporádica. A Postulante destacou que, 

atendendo as exigências do CRC, notificou a Reclamada na data de 

24/04/2019 acerca da rescisão contratual, bem como, para que a mesma 

contratasse outro profissional. Por fim, a Reclamante alegou que, apesar 

de ter tentado receber seus honorários amigavelmente, não obteve êxito. 

Com amparo nos fatos acima mencionados, a Reclamante ingressou com a 

ação de cobrança. Em sede de contestação, as Reclamadas 

reconheceram que foi firmado um contrato entre as partes, bem como, que 

algumas obrigações assumidas pela Reclamante (escrituração de 

registros fiscais do ICMS e atendimento de eventuais procedimentos de 

fiscalização) envolviam a solução de pendências anteriores ao contrato. 

As Rés relataram que a Autora não regularizou a situação referente a 

parcelamentos cancelados, cujos débitos, em 31/07/2015, eram 

representados pelo valor de R$ 1.837,61. As Postuladas reconheceram 

que, na época, não tiveram recursos para quitar o documento de 

arrecadação, no entanto, sustentaram que cabia à Reclamante ter 

apresentado um recurso administrativo no intuito de contestar as 

cobranças fiscais. As Reclamadas relataram que, a não regularização do 

débito (seja por meio de recurso ou parcelamento) gerou um aviso de 

cobrança fazendária no valor de R$ 72.899,26. As Postuladas destacaram 

que o pedido de revisão de lançamento foi feito de forma intempestiva, 

bem como, que com o indeferimento de alguns pedidos de revisão, os 

débitos foram enviados para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), a qual 

emitiu uma certidão de dívida no valor de R$ 163.501,95. As Rés alegaram 

que, com a ausência de regularização fiscal, acabaram sendo eliminadas 

do “simples nacional”, bem como, que sofreu prejuízos em razão dos 

serviços prestados pela Reclamante. Por fim, as Reclamadas 

reconheceram ter ficado devendo honorários à Reclamante, no entanto, 

não são os valores indicados na inicial. Com amparo nos referidos 

argumentos, as Reclamadas pugnaram pela improcedência da lide. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita em favor da pretensão inaugural. Não obstante os argumentos 

apresentados pela 2ª Reclamada, tenho que os mesmos não se prestaram 

em comprometer o alicerce da petição inicial, pois, ainda que subsista uma 

presunção de que os serviços de contabilidade não tenham sido 

prestados pela Reclamante de modo satisfatório (o que ganha ainda mais 

verossimilhança em razão da ausência de protocolo da impugnação), a 

motivação registrada na contestação (ocorrida no longínquo ano de 2015) 

não se prestou a ensejar a imediata rescisão do contrato, tanto é que nos 

anos subsequentes (2016, 2017, 2018 e alguns meses de 2019) a 

Reclamante continuou a ostentar a condição de contratada. Ademais, 

extrai-se das “Notas Fiscais” correspondentes aos serviços prestados 

(Id. nº 21404364), bem como, do “Relatório de Débitos” assinado pela 

representante da 2ª Reclamada (Id. nº 21404377) que não subsistem 

dúvidas de que, mesmo não tendo sido apresentado um recurso 

administrativo para contestar as cobranças fiscais que a Ré estava 

sofrendo, ainda assim foi mantida uma relação de confiança entre as 

partes, tanto é que, reitero, os serviços continuaram a serem prestados 

por considerável período. Como se não bastasse, de suma relevância 

registrar que, em sua contestação, a própria empresa Ré reconheceu 

estar devendo honorários à pessoa da Reclamante, conforme pode ser 

facilmente visualizado no trecho que segue transcrito: “A Contestante 

confirma que efetivamente ficou devendo honorários profissionais à 

Contestada, certamente não nos valores constantes da inicial e, muito 

menos, perto dos prejuízos sofridos, provocados pela inércia e ineficácia 

na prestação de serviços contábeis.”. Extrai-se das considerações 

supracitadas que, apesar de ter refutado os cálculos (atualização de 

débitos) apresentados pela Reclamante, os argumentos apresentados 

pela 2ª Ré se revelaram totalmente genéricos, tanto é que a referida 

empresa não se prestou a esclarecer qual seria o valor devido a título de 

“honorários”, tampouco em apresentar a memória do cálculo que entende 

ser a correta. Reza o artigo 373, II, do CPC/2015 que: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.”. (Destaquei). In casu, além de 

ter reconhecido a sua situação de inadimplência perante a Reclamante, a 

2ª Reclamada não apresentou prova alguma acerca do pagamento das 

mensalidades acordadas (provenientes do contrato de prestação de 
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serviços) e ainda, sequer indicou quais valores seriam os corretos. 

Portanto, restando devidamente evidenciado o ilícito praticado pela 2ª Ré 

(omissão no pagamento das mensalidades), tenho que a mesma deve ser 

compelida a honrar os pagamentos devidos à Reclamante (artigo 186 c/c 

927, ambos do Código Civil), atualmente representados pela importância de 

R$ 35.570,73 (trinta e cinco mil quinhentos e setenta reais e setenta e três 

centavos). Já no que se refere ao pedido contraposto formulado na 

contestação, entendo que o mesmo não comporta apreciação, pois, os 

débitos (multas) registrados na “Certidão de Dívida Ativa” superam o teto 

da alçada estabelecida pelo artigo 3º, I, Lei nº 9.099/95 e, portanto, devem 

ser eventualmente reivindicados mediante o ajuizamento da competente 

ação de cobrança na Justiça Comum. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, reconheço ex officio a ilegitimidade passiva ad causam da 1ª 

Reclamada e, com supedâneo no artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015, no 

tocante à pessoa da mesma, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. No tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 2ª 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais à 

Reclamante no importe de R$ 35.570,73 (trinta e cinco mil quinhentos e 

setenta reais e setenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e 

ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Por derradeiro, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na defesa. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1019339-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TORMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT9459/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019339-75.2019.8.11.0002 Embargante: Daiane Tormes 

Embargado: João Dalvo de Oliveira Júnior SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, considerando a revelia incorrida pelo Embargado, bem como, 

não tendo sido requerida a produção de qualquer outra prova 

complementar, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, II, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A Embargante esclareceu na 

petição inicial que detém a propriedade de um veículo VW/VOYAGE CITY 

MB (Placa: QBF-5615), bem como, que o referido bem foi objeto de um 

bloqueio via sistema RENAJUD nos autos do processo 

8021309-64.2014.811.0002 (em que litigam o Embargado na condição de 

exequente e o Sr. Marcelo Santana Costa na condição de executado), e 

ainda, que foi determinada nos referidos autos a remoção do carro para 

permanecer na posse do Embargado. No entanto, a Embargante sustentou 

que, não bastasse se tratar de uma terceira estranha à relação 

processual do feito acima identificado, o veículo penhorado não pertence 

ao Sr. Marcelo (Executado nos autos principais), bem como, não possui 

nenhum vínculo matrimonial com o mesmo e ainda, tampouco é avalista do 

débito existente em nome do Executado. Por entender que a constrição 

judicial (penhora) de seu veículo é indevida, a Embargante ingressou com 

os presentes “Embargos de Terceiro”. Da exegese dos andamentos 

processuais, extrai-se que, não obstante tivesse sido devidamente 

intimado, o Embargado deixou transcorrer in albis o prazo para 

protocolizar a sua contestação. Preconiza o artigo 344 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra à 

presente lide, bem como, não tendo o Embargado se dignado em contestar 

a tese inaugural, reconheço os efeitos da revelia e, conseguintemente, 

presumo como verdadeira a explanação registrada na peça vestibular. 

Independentemente da revelia incorrida pelo Embargado, tenho que a 

Embargante se prestou em fornecer ao juízo provas idôneas a fim de 

conferir verossimilhança aos seus argumentos. Primeiramente, oportuno 

registrar que os Embargos de Terceiro consistem em uma medida judicial 

que visa proteger a posse, direta ou indireta, daquele que, mesmo não 

figurando como parte em um litígio judicial, acaba sofrendo ou esteja na 

iminência de sofrer eventual constrição judicial. Segue abaixo transcrito o 

artigo 674 do CPC/2015: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, 

sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou 

sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá 

requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de 

terceiro.”. Após promover uma pesquisa prévia do processo nº 

8021309-64.2014.811.0002 junto ao sistema PROJUDI, restou evidenciado 

que a Embargante realmente não figura como parte na relação processual 

em questão, motivo pelo qual, não subsistem dúvidas acerca de sua 

condição de terceira. Ademais, não obstante o Embargado, nos autos do 

processo nº 8021309-64.2014.811.0002, tenha indicado para penhora o 

veículo Voyage (Placa: QBF-5615), os documentos protocolizados nestes 

autos demonstraram claramente que o referido bem se encontra em nome 

da Embargante (Id. nº 27067249) e não do devedor/executado (Sr. 

Marcelo Santana Costa). Como se não bastasse, consigna-se que a 

Embargante apresentou provas acerca de seu estado civil (solteira) e tal 

fato não foi minimamente refutado pelo Embargado, razão pela qual, 

entendo que as considerações iniciais (referentes a inexistência de 

vínculo entre a Embargante e o Executado nos autos do processo em 

trâmite no PROJUDI) detém credibilidade. A meu ver, tendo em vista que a 

Embargante logrou êxito em comprovar não só a sua condição de terceira 

(estranha à demanda que se encontra em fase de “Cumprimento de 

Sentença”), como também, que possui a propriedade do veículo 

penhorado (a qual se consolidou tempos antes da efetivação da 

constrição judicial), não subsistem dúvidas de que a medida constritiva 

realmente se revelou indevida, razão pela qual, considerando ainda a 

inércia do Embargado em apresentar a sua defesa, outro caminho não há 

a ser trilhado por este juízo, senão conferir guarida à pretensão inaugural. 

Visando corroborar toda a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue destacada uma jurisprudência do TJMG: “CIVIL E 

ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUISITOS. CONDIÇÃO 

DE TERCEIRO E PROVA DA POSSE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO 

REFORMADA. I. Os embargos de terceiros se apresentam como medida 

judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte 

na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida. II. Para 

o acolhimento dos embargos exige-se a prova da condição de terceiro do 

embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da 

medida constritiva. III. Estando presentes os requisitos suficientes para 

reconhecer a penhora efetivada sobre bens pertencentes à pessoa 

estranha à lide executiva, devem ser acolhidos os embargos do terceiro 

para fins de desconstituição da penhora indevida. (TJ-MG - AC: 

10024142464874001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

17/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020).”. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 681, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro e, 

conseguintemente, DETERMINO a desconstituição/cancelamento da 

penhora que anteriormente recaiu sobre o bem VW/VOYAGE CITY MB; 

Renavam: 01010222748; Placa: QBF-5615, cuja propriedade pertence à 

Embargante (DAIANE TORMES). Ademais, RATIFICO a decisão 

interlocutória vinculada ao Id. nº 27083149, bem como, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à Embargante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Por fim, DETERMINO para que a Secretaria deste juízo 
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translade uma cópia da presente decisão para os autos principais 

(Processo nº 8021309-64.2014.811.0002), a fim de que seja 

providenciado não só o imediato cancelamento do mandado de remoção 

anteriormente expedido, como também, a baixa da restrição via RENAJUD. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1002677-02.2020.8.11.0002 Reclamante: Regis Keila Costa 

Martins Reclamada: Claro S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser uma profissional liberal 

(dentista), bem como, que possui uma linha pré-paga (nº 65-99234-4802) 

da Reclamada, terminal este utilizado para atendimento em seu consultório. 

A Autora relatou que, na data de 15/01/2020, percebeu que seu aparelho 

não estava efetuando ligações, mas, tão somente, recebendo chamadas e 

permitindo a utilização do WhatsApp. A Postulante destacou que, em 

24/01/2020, a linha não só deixou de receber ligações, como também, o 

referido aplicativo também não funcionava, motivo pelo qual, contatou a 

Reclamada para esclarecimentos, sendo informada na ocasião que a sua 

linha havia sido cancelada por falta de inserção de créditos. A Autora 

relatou que, apesar de ter informado a Ré que iria fazer uma recarga, haja 

vista que não teria sido informada acerca da possibilidade de 

suspensão/cancelamento da linha, não obteve êxito em resolver a 

questão. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que a linha pertencente à Autora era pré-paga, bem como, que a 

consumidora deveria ter efetuado recargas para que os serviços fossem 

mantidos. A Ré relatou que, antes do cancelamento, a Reclamante não 

inseria crédito há muitos meses, bem como, que as informações inerentes 

ao ciclo de vida dos serviços pré-pagos se encontram discriminados no 

“Termo de Prestação de Serviço Móvel” e no próprio site da operadora. A 

Postulada relatou que o regulamento da ANATEL prevê o cancelamento 

por ausência de recarga, bem como, defendeu não ter praticado nenhum 

ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 28671759 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada 

deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, de todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o 

direito milita em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. Inicialmente, consigno que o cancelamento da 

linha pré-paga nº 65-99234-4802 é um fato incontroverso nos autos, tanto 

é que a Reclamada justificou a sua conduta em razão da falta de inserção 

de créditos por parte da Reclamante. Ademais, igualmente não subsistem 

dúvidas de que a parte Autora não vinha inserindo créditos em sua linha, 

tanto é que a inicial não foi instruída com nenhum comprovante e ainda, os 

extratos vinculados à defesa demonstram que antes de 06/02/20 não foi 

registrada nenhuma recarga. Não obstante assista à operadora de 

telefonia o direito de rescindir eventual contrato pré-pago por falta de 

inserção de crédito, entendo que, antes de adotar uma medida tão 

drástica, a Reclamada deveria obrigatoriamente ter notificado a pessoa da 

Reclamante, não só em respeito à legislação setorial (Resolução nº 

632/2014 da ANATEL), mas, principalmente, porque se trata de um direito 

básico do consumidor (artigo 6º, III, do CDC). Reza o artigo 90 da 

Resolução nº 632/2014 da ANATEL que: “Art. 90. Transcorridos 15 

(quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término 

do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso 

parcialmente o provimento do serviço.”. (Destaquei). In casu, não obstante 

a Reclamada tenha apresentado a cópia de um “Contrato de Prestação de 

Serviço Móvel” (o qual não possui qualquer assinatura da consumidora), 

bem como, algumas telas sistêmicas, entendo que tais provas não se 

revelam idôneas para fins de comprovação de que a Reclamante tenha 

sido devidamente notificada sobre a possibilidade de sua linha ser 

cancelada. Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que para evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados, o que não 

é o caso. Portanto, não tendo a operadora de telefonia apresentado 

nenhuma prova de que chegou a notificar formalmente a sua cliente sobre 

a possibilidade de rescisão contratual por falta de inserção de créditos, 

entendo que o cancelamento unilateral e sem aviso prévio da linha 

pré-paga pertencente à Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 

do Código Civil), motivo pelo qual, a Reclamada deve ser civilmente 

responsabilizada pelos infortúnios vivenciados pela parte Autora. No que 

tange à reparação dos danos, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela 

que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um mero dissabor cotidiano, como ingenuamente quis fazer 

prevalecer a Reclamada), uma vez que a Reclamante teve a sua linha 

telefônica pré-paga (utilizada para fins profissionais) cancelada sem 

qualquer notificação prévia e, mesmo tendo tentado resolver a questão 

administrativamente (protocolo de atendimento nº 202073690107), 

somente conseguiu o restabelecimento dos serviços por meio de uma 

liminar concedida por este juízo. No intuito de corroborar toda a 

fundamentação supra, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

do TJSC: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ-PAGA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA À ORIGEM. RECURSO DA PARTE RÉ. 

APLICAÇÃO DO CDC. CRÉDITOS EXPIRADOS. RESCISÃO CONTRATUAL 

POR AUSÊNCIA DE NOVA RECARGA. POSSIBILIDADE. ARTS. 90, 93 E 97 

DA RESOLUÇÃO ANATEL N. 632/2014. ENCERRAMENTO DA LINHA, 

TODAVIA, CONDICIONADO À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. 

EXIGÊNCIA NÃO SATISFEITA. AFRONTA AO DIREITO À INFORMAÇÃO 

ASSEGURADO NO ART. 6º, INC. III, DA LEI PROTETIVA. CANCELAMENTO 

ABUSIVO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO 

ANÍMICA. ABALO MORAL CONCRETAMENTE DEMONSTRADO PELO 

AUTOR. MANUTENÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO NECESSÁRIA. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - 

AC: 03024347920188240076 Turvo 0302434-79.2018.8.24.0076, Relator: 
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Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 03/03/2020, Quinta Câmara de Direito 

Civil).”. (Destaquei). Já no que concerne à prova do dano moral, tenho que 

a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido pela 

Reclamante está diretamente concatenado ao irrefutável ato ilícito 

perpetrado pela operadora de telefonia. Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, bem como, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para 

DETERMINAR que a Reclamada providencie o restabelecimento dos 

serviços pré-pagos relacionados à linha nº (65) 99234-4802, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados à partir da presente data. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ), bem como, acrescido de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados a partir da citação 

(artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade 

contratual. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

28671759. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013735-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISLAINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNECT MOBILE (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013735-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Jessica Crislaine 

Alves da Silva Reclamadas: Motorola Mobility Comércio de Produtos 

Eletrônicos Ltda. (1ª Reclamada) e Connect Mobile (2ª Reclamada) 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da inépcia da petição inicial: Não obstante as 

considerações preliminares ventiladas pela 1ª Reclamada, tenho que as 

mesmas devem ser refutadas, pois, não se fazem presentes nenhuma 

das hipóteses passíveis de ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial 

(artigo 330, § 1º, do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da incompetência do Juizado Especial: Ainda como matéria 

preliminar, a 1ª Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada uma 

prova pericial no aparelho celular da Reclamante. No entanto, por entender 

que a complexidade da referida prova não está em harmonia com os 

princípios do Juizado Especial, a 1ª Ré pugnou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Com a devida vênia aos argumentos 

supramencionados, entendo que os mesmos devem ser igualmente 

refutados, pois, dentre as provas que instruíram a inicial, verifica-se que já 

foi apresentado um “Relatório Técnico” correspondente aos problemas 

apresentados pelo aparelho celular da consumidora. Logo, por corolário 

lógico, tenho que não subsiste a necessidade de ser realizada qualquer 

perícia adicional, pois, a referida prova iria retardar injustificadamente a 

resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: 

A Reclamante alegou na petição inicial ter adquirido um aparelho celular 

(Moto Z3 Play) da marca Motorola (1ª Reclamada), mediante o pagamento 

da importância de R$ 1.500,00. A Autora relatou que, alguns dias após a 

compra, percebeu que o celular apresentava um problema (aquecia 

enquanto carregava), motivo pelo qual, na data de 06/05/2019, diligenciou 

até a 2ª Reclamada para realizar os reparos (OS nº 6240011905060021), 

o que efetivamente foi feito. A Postulante relatou que, posteriormente, o 

celular voltou a apresentar problemas (o aparelho não ligava) e, após 

levar o mesmo até a 2ª Reclamada em 30/05/2019 (OS nº 

6240011905300003), foi realizado o reparo. A Autora destacou que, não 

bastassem os problemas técnicos anteriormente apresentados, teve de 

comparecer novamente no estabelecimento da 2ª Ré na data de 

05/09/2019, pois, desta vez, além de não ligar, o carregador não 

apresentava nenhum sinal. No entanto, a Reclamante esclareceu que 

desta vez o seu celular não foi reparado, pois, segundo relatório técnico, 

o defeito teria sido ocasionado por “impacto ou forte pressão”, bem como, 

que os custos com o reparo deveriam ser suportados por sua pessoa. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 1ª 

Reclamada esclareceu ter realizado reparos no aparelho da Reclamante 

(SOBR6240011905060021 e SOBR6240011905300003), no entanto, no 

tocante à Ordem de Serviço emitida em 05/09/2019 (mais de 04 meses 

desde a primeira entrada na assistência técnica), um laudo técnico atestou 

que o vício apresentado pelo aparelho era decorrente de mau uso por 

parte da consumidora, o que, consequentemente, ocasionou a perda da 

garantia. A 1ª Ré defendeu que, tendo o problema sido ocasionado por 

culpa exclusiva da Reclamante, não há como lhe ser imputada qualquer 

responsabilidade, bem como, que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 1ª Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. No tocante à 2ª Reclamada, verifica-se 

que, apesar de ter comparecido à sessão de conciliação (Id. nº 

29160169), a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para protocolizar 

a sua defesa. Inobstante a irrefutável revelia incorrida pela 2ª Ré, convém 

alvitrar que a incidência de seus efeitos (presunção de veracidade) não 

se opera de forma absoluta, cabendo ao julgador formar a sua convicção 

de acordo com o conjunto probatório apresentado nos autos. A fim de 

respaldar o referido posicionamento, oportuno transcrever o artigo 345, 

IV, do CPC/2015 que: “Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado 

no art. 344 se: IV – as alegações de fato formuladas pelo autor forem 

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos 

autos.”. (Destaquei). Ademais, não se pode olvidar que, embora se trate 

de um direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus 
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da prova igualmente não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto 

de eximir a pessoa da Reclamante da obrigação de apresentar ao juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo uma 

jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo documental protocolado nos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Da exegese das provas que instruíram a peça vestibular, verifica-se que 

em nenhum momento as Reclamadas deixaram de proporcionar à 

consumidora o devido atendimento, tanto é que, após apresentar o 

aparelho para reparo nas datas de 06/05/2019 (Ordem de Serviço anexa 

ao Id. nº 24480134) e 30/05/2019 (Ordem de Serviço anexa ao Id. nº 

24480135), a própria Reclamante reconheceu que o bem foi devidamente 

consertado. No entanto, no tocante à negativa de reparo questionada pela 

Demandante, tenho plena convicção de que não há como ser imputada 

qualquer responsabilidade às Reclamadas. Conforme pode ser facilmente 

observado na Ordem de Serviço elaborada em 05/09/2019 (Id. nº 

24480137), a Reclamante apresentou à assistência técnica um produto 

que já se encontrava com a tela trincada (o que, por si só, demonstra que 

o vício não se trata de um defeito de fabricação) e, segundo “Relatório 

Técnico” apresentado por ambas as partes (Id. nº 25625271), restou 

atestado que a causa do dano seria “impacto ou forte pressão”, motivo 

pelo qual, o almejado reparo não estaria coberto pela garantia. Reza o 

artigo 12, § 3º, III, do CDC que: “Art. 12. (...) § 3° O fabricante, o 

construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando 

provar: III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, 

considerando que as evidências registradas no “Relatório Técnico” 

alhures mencionado demonstram claramente que houve mau uso por parte 

da consumidora, reitero que não há como ser atribuída nenhuma 

responsabilidade às empresas Rés. Outrossim, extrai-se das duas 

primeiras Ordens de Serviço apresentadas pela Reclamante que, ao 

procurar a assistência técnica, o seu aparelho já apresentava “sinais de 

queda”, o que apenas reforça o entendimento deste juízo acerca do 

desleixo da consumidora no tocante à preservação de seu produto. Com o 

protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante ter refutado 

pontualmente todos os argumentos e provas apresentas pela 1ª 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu, pois, deixou 

transcorrer in albis o prazo para protocolar a impugnação, transmutando o 

seu silêncio em aquiescência tácita com toda a tese defensiva. Restando 

documentalmente comprovado que o defeito apresentado pelo celular 

(Ordem de Serviço originada em 05/09/2019) decorreu de mau uso por 

parte da Reclamante (o que, por sua vez, ocasionou a perda da garantia 

do aparelho), bem como, reitero, não tendo a consumidora se dignado em 

protocolar a sua impugnação, entendo que a recusa das Reclamadas em 

promover os reparos do aparelho se revelou legítima, não havendo como 

ser reconhecida qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco 

como lhes imputar a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código 

Civil). Logo, em não se fazendo presentes nenhum dos requisitos 

inerentes à configuração da responsabilidade civil, bem como, àqueles 

relacionados à repetição do indébito (haja vista que a Autora não recebeu 

nenhuma cobrança indevida, muito menos promoveu qualquer pagamento 

em excesso), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão refutar integralmente as pretensões iniciais. A fim de corroborar 

toda a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, seguem 

abaixo, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NÃO 

COBERTO PELA GARANTIA DO APARELHO. “TELA TRINCADA”. LAUDO 

TÉCNICO, ATESTANDO O MAU USO DO APARELHO CELULAR PELO 

REQUERENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, 

ENSEJADOR DA REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAS E MORAIS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-SE - AC: 00020341720188250075, 

Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 

05/11/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO 

DE APARELHO DE CELULAR – DANO OCASIONADO PELO USO 

INADEQUADO DO PRODUTO (TELA QUEBRADA) – PERDA DA GARANTIA 

– INCIDÊNCIA DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...). II. No caso, 

inviável se faz imputar as requeridas a responsabilidade pelo evento pois 

restou devidamente comprovado nos autos que os defeitos apresentados 

foram em razão do mau uso do aparelho pelo autor. III. Recurso conhecido 

e prov ido.  (TJ-MS -  AC:  08031587320178120018 MS 

0803158-73.2017.8.12.0018, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de 

Julgamento: 22/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/08/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003508-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE ARRUDA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1003508-50.2020.8.11.0002 Reclamante: Sônia de Arruda 

Brandão Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sessão conciliatória, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de ser 

produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Das preliminares: - Da juntada do extrato original da negativação 

expedida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito: Em que pesem os 

argumentos preliminares apresentados pela Reclamada, tenho que os 

mesmos não comportam acolhimento, pois, os requisitos constantes nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, 

não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - 

Da incompetência ratio territorial: Inobstante as considerações ventiladas 

pela Concessionária Ré, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. A princípio, a declaração de residência apresentada pela 

Reclamante goza de presunção de veracidade (artigo 1º da Lei nº 

7.115/83) e ainda, restou devidamente comprovada a relação de 

parentesco entre a mesma e o terceiro que figura no comprovante de 

residência. Outrossim, reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, tendo em vista 

que a Reclamada possui uma subestação nesta Comarca, não verifico 

nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial: Com a devida 

vênia ao visível esforço da Reclamada em tentar impedir a análise do 

mérito da demanda, entendo que seus argumentos não reivindicam a 

guarida jurisdicional, pois, não bastassem os requisitos da petição inicial 

terem sido devidamente atendidos (artigos 319 e 320 do CPC/2015), não 

se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o 

reconhecimento da inépcia da peça vestibular (artigo 330, § 1º, do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que teve o nome negativado a pedido 

da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

no valor de R$ 280,99. No entanto, a Autora esclareceu que reside 

atualmente com seu genitor, bem como, que não possui nenhum débito 

com a Concessionária de Energia. A Postulante relatou já ter ingressado 

jud ic ia lmente em face da Rec lamada (Processo n º 

8038779-72.2018.811.0001), bem como, que foi reconhecida a 

inexistência de relação entre as partes, tanto é que a empresa foi 

condenada ao pagamento de uma verba indenizatória e ainda, a decisão 

foi mantida pela Turma Recursal Única de MT. Por entender que a inserção 

creditícia efetivada pela Ré é indevida e que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada esclareceu que o débito alegado desconhecido pela 

Reclamante se trata de uma pendência financeira referente à Unidade 

Consumidora nº 2040161-8, da qual a consumidora figura como titular. A 

Ré defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Demandante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de 

se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Concessionária Ré 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não obteve 

sucesso em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da pretensão declaratória perseguida pela Demandante (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil). No intuito de comprovar a existência de vínculo 

com a Reclamante (referente à suposta titularidade da UC nº 2040161-8, 

cujo endereço destoa daquele indicado no preâmbulo da inicial), a 

Reclamada limitou-se em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas (as quais foram igualmente apresentadas como 

documentos anexos), quedando-se inerte em anexar aos autos 

documentos aptos a comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. 

Data máxima vênia às considerações defensivas, tenho que, por se 

tratarem de provas de cunho totalmente unilateral, o mero “print” de 

algumas telas capturadas do sistema interno da Concessionária Ré não se 

revela suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre 

as partes, tampouco a legitimidade da pendência que está sendo debatida 

na presente lide, a qual, registra-se, motivou a inclusão indevida da 

consumidora junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de 

respaldar a fundamentação supra, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMT: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA 

UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – 

VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA 

REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada, não é 

prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as 

partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de 

prova unilateral. (...). (Ap 55273/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, Julgado em 14/06/2017).”. 

(Destaquei). Consigna-se que o consumidor é a parte vulnerável em uma 

relação de consumo (artigo 4º, I, do CDC) e, em decorrência dessa 

condição, bem como, em respeito a inversão do ônus da prova concedida 

por este juízo e ainda, o fato da Concessionária Ré possuir maiores 

condições técnicas e financeiras, entendo que a Reclamada detinha a 

incumbência de apresentar provas passíveis de retirar a credibilidade da 

inicial. Ainda que tente se esquivar de sua responsabilidade, cumpre 

ressaltar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação consumerista (ou seja, na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Concessionária Ré assume todos os riscos do seu negócio, razão pela 

qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de seus serviços e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante fossem 

prejudicados. Tenho convicção de que o procedimento de contratação 

adotado pela Reclamada é falho, pois, a empresa não só deixou de 

formalizar o requerimento de solicitação dos serviços de energia por meio 

da assinatura de um instrumento contratual, como também, não armazenou 

em seu banco de dados a cópia dos documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da suposta contratação e ainda, 

não apresentou nenhum “Termo de Confissão de Dívidas” (devidamente 

assinado pela consumidora) ou eventuais arquivos de áudio no intuito de 

demonstrar que a parte Autora possuía o prévio conhecimento acerca da 

existência de alguma dívida em seu nome. Portanto, não tendo sido 

apresentados documentos aptos a comprovar que a Reclamante 

realmente solicitou a contratação dos serviços, bem como, que a mesma 

era a beneficiária do fornecimento de energia, tenho que a anotação 

creditícia submetida à apreciação deste juízo se revelou totalmente ilícita 

(artigo 186 do Código Civil), devendo a Reclamada ser compelida em 

promover o cancelamento da pendência que subsiste em seus sistemas (o 

que, por corolário lógico, compromete o acolhimento do pedido contraposto 

formulado na contestação) e ainda, providenciar a baixa definitiva da 

anotação que está maculando o nome da consumidora. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em face 

da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória 

deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

parte Autora não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante pode ser facilmente 

verificado no comprovante de negativação que instruiu a inicial, o referido 

documento não foi obtido diretamente junto ao balcão de atendimento dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL local, SCP ou SERASA), o que, por 

sua vez, compromete a idoneidade da referida prova, especialmente por 

subsistir a possibilidade de a mesma ter sido convenientemente editada 

(no intuito de, por exemplo, ocultar eventuais registros adicionais), 

segundo critérios de pesquisa definidos pela pessoa responsável pela 

consulta. De suma importância registrar ainda que, o comprovante 

supracitado não se prestou nem mesmo em indicar qual a data em que o 

apontamento restritivo foi realmente efetivado (o que, consigna-se, diante 

da inexistência de relação contratual, compromete a liquidação de eventual 

montante condenatório, nos termos da Súmula 54 do STJ), limitando-se a 

fazer menção apenas à data correspondente ao vencimento da 

pendência, razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Por derradeiro, registra-se que a Reclamante assumiu 

conscientemente o risco de distribuir a presente lide sem providenciar 

previamente um documento diretamente no balcão de qualquer Órgão de 

Proteção ao Crédito e ainda, nem mesmo em sede de impugnação se 

dignou em fazê-lo, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário 
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seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de dano moral deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Reclamada. Por fim, 

DEFIRO em favor da parte Reclamante os benefícios da gratuidade da 

justiça (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020489-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIANE FONTOURA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020489-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Jeisiane Fontoura 

Machado. Reclamado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

236,38 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) 

desconhecendo por completo os débitos, devendo se tratar de inscrição 

indevida. A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua defesa, histórico 

de consumo da unidade consumidora, cópia do documento pessoal e do 

Termo de Confissão de Dívidas, Novação, Parcelamento de Débitos e 

outras avenças, devidamente assinado (ID 29094624), e, restando 

inadimplente com o referido parcelamento, é legítima a negativação, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim a parte requerida 

pleiteia a título de pedido contraposto a condenação da parte Requerente 

para que proceda com o pagamento da dívida no importe de R$ 1.358,09 

(um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e nove centavos). Ressalta-se 

que a parte Requerente deixou de apresentar impugnação a contestação. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 

partes, bem como a origem do débito, pois foi juntado o contrato de 

parcelamento dos débitos junto a concessionária de energia (ID 

29094624), devidamente assinado pela parte requerente e a cópia do seu 

documento pessoal, restando comprovado a origem do débito, e não há 

que se falar em fraude, pois sequer foi apresentado impugnação pela 

autora, sendo, portanto, as negativações legítimas, tendo em vista que 

inexiste nos autos a comprovação de que o referido parcelamento foi 

quitado. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. 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, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa 

reclamada, qual seja, o importe de R$ 1.358,09 (um mil e trezentos e 

cinquenta e oito reais e nove centavos), difere do valor questionado na 

inicial, desta feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa 

deve adotar as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em 

aberto pela parte requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima 

expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIVAL DA SILVA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1000080-60.2020.8.11.0002 Parte Requerente: 

Junival Da Silva Cruz Parte Requerida: Banco Santander (Brasil) S/A 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 

11.02.2020 (ID 29084849), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes 

JULGO EXTINTO o feito e determino a remessa deste ao arquivo. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020505-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERENCIO PARANHOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020505-45.2019.8.11.0002 Reclamante: Terencio Paranhos 

de Macedo Reclamado: Telefônica Brasil S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi negativado, com relação ao débito no 

valor de R$ 84,32 (oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

desconhecendo por completo o débito e que não recebeu notificação 

extrajudicial quanto aos fatos. A parte requerida contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa contrato no ID 29342213 e faturas no ID 

29342214, deste modo a parte requerida alega que o débito é devido em 

razão do inadimplemento das faturas, sendo, portanto, legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim 

requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 

condenada ao pagamento do débito em aberto no valor de R$ 84,32 

(oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos). Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação requerendo a perícia grafotécnica, 

todavia este pleito não merece acolhimento, em razão de haver cópia do 

documento pessoal da parte requerente junto ao contrato. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, 

bem como a origem do débito questionado e como a parte requerente não 

apresentou os comprovantes de pagamentos das faturas, referente a 

utilização dos serviços junto a empresa reclamada, resta evidente que a 

negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados às provas produzidas pela parte 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. Assim, tem-se por devidos os valores apontados pela parte 

requerida lançados no pedido contraposto no valor de R$ 84,32 (oitenta e 

quatro reais e trinta e dois centavos), conforme apresentado na 

contestação, restando deferido o pedido em questão. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. 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, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários 

não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme 

disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. Diante da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente 

no valor postulado a este título no valor de R$ 84,32 (oitenta e quatro reais 

e trinta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e 

acrescido de juros moratórios desde o vencimento do título. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA COELHO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000029-49.2020.8.11.0002 Reclamante: Jessica Coelho 

Prado Reclamado: Matos Comercio de Perfumes e Cosméticos LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 
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declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos cinco débitos no importe total de R$ 

959,50 (novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, bem como não foi notificado 

quanto à inclusão que considera indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte requerida contesta a parte requerente asseverando que o 

débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em vista o cadastro 

efetuado para ser revendedor da marca requerida, conforme se denota no 

ID 29359223, a requerida juntou ainda notas fiscais que comprovam as 

compras realizadas, bem como a juntada de extratos dos pedidos, com a 

entrega dos produtos no endereço da autora, qual foi devidamente 

assinado pela parte requerente, portanto, as negativações são legítimas, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim, requer a título de 

pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento 

dos débitos em aberto que totalizam o valor de R$ 1.037,99 (um mil, trinta e 

sete reais e noventa e nove centavos). Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação requerendo a perícia do contrato 

juntado, todavia este pleito não merece acolhimento, em razão de ter sido 

apresentado junto ao referido contrato (cadastro de revendedor 

autônomo), cópia dos documentos pessoais da parte requerente. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem dos DÉBITOS discutidos, bem 

como a sua efetiva contratação, comprovando assim que as negativações 

são legítimas. Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte 

Requerida pleiteou pelo pagamento no importe de R$ 1.037,99 (um mil, 

trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Entretanto, este valor 

difere do valor questionado na inicial que totaliza o valor de R$ 959,50 

(novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), desta feita, 

deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as 

medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. 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, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, 

ainda, a preliminar de perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância 

de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da 

justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1000034-71.2020.8.11.0002 Reclamante: Elder Conceição 

Ribeiro Reclamada: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 247,31 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta e um 

centavos), desconhecendo por completo o débito, bem como não foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta a autora alegando 

que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente contratou os 

serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa reclamada, e 

restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas pela 

requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo qual 

requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo juntado 

apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de chamadas, 

documentos que não têm o condão de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a 

parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado no valor de R$ 247,31 (duzentos e quarenta e sete 

reais e trinta e um centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de 

proteção ao crédito (29.01.2019). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1000676-44.2020.8.11.0002 Reclamante: Marcelo Vinicios 

Soares de Souza Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 538,43 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e três 

centavos), desconhecendo por completo o débito, bem como não foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta a autora alegando 

que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente contratou os 

serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa reclamada, e 

restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas pela 

requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo qual 

requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno e supostas 

faturas, quais não se revestem de imprescindibilidade para a 

comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que 

os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, 

tendo juntado apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de 

chamadas, documentos que não têm o condão de comprovar a relação 

jurídica entre as partes. O que se constata compulsando a defesa é que 

resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação 

de consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da 

empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado no valor de R$ 538,43 (quinhentos e trinta e oito reais 

e quarenta e três centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de 

proteção ao crédito (10.07.2018). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014780-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS HILARIO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014780-75.2019.8.11.0002 Reclamante: Jose Carlos Hilário 

da Silveira Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 261,82 (duzentos e 

sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), que desconhece, uma vez 

que não possui débito junto a empresa requerida, sendo indevida e 

abusiva a referida cobrança. A parte requerida contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa trazendo aos autos cópia do Termo de Adesão 

e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado no ID 29352076, 

juntada de faturas e histórico de chamadas, deste modo a parte requerida 

alega que o débito é devido em razão do inadimplemento das faturas, 

sendo, portanto, legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Por fim requer a título de pedido contraposto que a 

parte Requerente seja condenada ao pagamento dos débitos em aberto 

que totalizam o valor de R$ 265,82 (duzentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta e dois centavos). A parte requerente apresentou impugnação à 

contestação, alegando ratificando que não possui contrato com a 

requerida e aduz que não reconhece a assinatura acostada no contrato, 

contudo, destaco que as assinaturas são idênticas e que junto ao referido 

contrato foi apresentado cópia do documento pessoal da parte 

requerente. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, e como a 

parte requerente não comprova o pagamento dos serviços da empresa de 

telefonia, resta evidente que a negativação dos autos é legítima, pois 

apesar da parte requerente afirmar que não negou relação jurídica, esta 

restou omissa quanto a este fato, tentando induzir o juízo a erro. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas 

produzidas pela parte 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. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. 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, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Quanto ao pedido contraposto, verifico 

que a parte Requerida pleiteou pelo pagamento no importe de R$ 265,82 

(duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Entretanto, 

este valor difere do valor questionado na inicial que corresponde a R$ 

261,82 (duzentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), desta 

feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar 

as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, que a penalidade 

de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos 

efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do 

CPC. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do 

CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 
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PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: 

1002127-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO SEBASTIÃO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a 

requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos 

autos o referido documento. - Da juntada de documento sigiloso Deixo de 

analisar por se tratar de tópico genérico Mérito Sustenta a parte 

requerente PEDRO SEBASTIÃO DE SOUZA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$210,89, no 

entanto, não firmou contrato com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado faturas, 

relatório de chamadas e telas sistêmicas, tais documentos são 

considerados unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Registra-se que em análise ao 

extrato apresentado na inicial verifica-se que a parte autora possui 

restrição anterior à discutida nos autos, lançada pela Gazin, a qual está 

sendo discutida nos autos 1002124-52.2020.8.11.0002 e que ainda não 

restou demonstrada como devida/indevida tendo em vista que ainda está 

aguardando julgamento. Quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-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: 

1002241-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar 

Postergo a análise. Mérito Pleiteia a parte requerente SEBASTIAO PEREIRA 

DA SILVA, indenização por danos morais ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no valor de 

R$1.666,78, todavia, nunca firmou o suposto contrato. A parte requerida, 

em sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de 

Direitos Creditórios com o Banco do Brasil, sendo totalmente legítima a 
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cobrança e a negativação perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

empresa Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as alegações 

da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente 

demonstrada no processo. Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos 

autos o instrumento HÁBIL de cessão de crédito pactuado entre ela e o 

Banco do Brasil. Registra-se que os termos de cessão apresentados se 

tratam de documentos genéricos em que não constam os dados 

específicos da parte autora, bem como o termo emitido pelo Banco do 

Brasil é considerado como unilateral. Além de não trazer nenhum 

documento HÁBIL que demonstre a cessão de crédito, não existem provas 

de que o crédito específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. 

Ademais, a parte Reclamada em momento algum na contestação informa 

qual operação financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa 

cedente gerou os débitos tratados no presente processo. Não se sabe 

qual o que foi pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se 

foi um empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que 

gerou o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e 

como deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos 

prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da 

presente ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo ao requerido agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo o requerido examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o requerido adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos, concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Ademais, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. O ressarcimento do dano em si possui natureza 

sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à repetição 

do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que causar a 

terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do 

dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da 

conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em defesa da 

sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo 

de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do 

prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual exige que a 

reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 

conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Feita essas considerações, considero adequada a fixação 

da indenização em R$ 8.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência da 

relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial; 2) determinar 

que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da 

intimação da presente decisão, e; c) condenar a parte requerida pagar ao 

requerente, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do requerente nos 

cadastros de restrição ao crédito (20/06/2016). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001747-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1001747-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

retificação do polo passivo A requerida requereu a retificação do polo 

passivo, para que passe a constar FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI NP. Tendo em vista que foi a FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI NP que 

apresentou contestação, nada obsta que ela figure no polo passivo da 

presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. Procedam-se as 

devidas retificações. Mérito Pleiteia a parte requerente MARIA DOMINGAS 

DE FIGUEIREDO, indenização por danos morais ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no 

valor de R$532,78, todavia, não contratou os serviços. A parte requerida, 

em sua peça de bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de 

Direitos Creditórios com a Via Varejo S/A, sendo totalmente legítima a 

cobrança e a negativação perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte Reclamante pela 

empresa Reclamada. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 
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da presunção passar a ser favorável a ela. Em que pesem as alegações 

da parte Reclamada, a cessão de crédito não restou suficientemente 

demonstrada no processo. Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos 

autos o instrumento HÁBIL de cessão de crédito pactuado entre ela e a 

Via Varejo S/A. Registra-se que o aditamento no termo de cessão ocorreu 

após a negativação. Além de não trazer nenhum documento HÁBIL que 

demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o crédito 

específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, a parte 

Reclamada em momento algum na contestação informa qual operação 

financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa cedente gerou 

os débitos tratados no presente processo. Não se sabe qual o que foi 

pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se foi um 

empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que gerou 

o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como 

deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos prova da 

origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente 

ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

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. 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. Todavia, no que concerne aos danos morais, em análise ao 

extrato apresentado com a inicial, verifica-se que a parte autora possui 

apontamento ANTERIOR ao da discutida nestes autos, lançadas pela 

CALCARD, cujo débito não restou demonstrado como indevido tendo em 

vista que não se verifica ação distribuída em desfavor do referido débito. 

Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve 

ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Decido pela 

improcedência do pedido de indenização por danos morais. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020984-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020984-38.2019.811.0002 Reclamante: Daniel Junior Pontes 

da Silva Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 304,37 (trezentos e 

quatro reais e trinta e sete centavos) e R$ 165,60 (cento e sessenta e 

cinco reais e sessenta centavos), desconhecendo por completo o débito, 

afirmando ainda que jamais fora notificado quanto aos fatos. A parte 

requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o débito ensejador 

da negativação é decorrente da existência de contrato entabulado entre 

as partes, qual utilizou dos serviços prestados pela reclamada e restou 

inadimplente com os serviços contratados, limitando a se reportar a tal 

fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, apenas faturas com suposta utilização dos serviços, assim 

não há qualquer meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 
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inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (Grifo negrito nosso). No 

entanto, se denota no extrato juntado pela parte requerente que possui 

dois apontamentos posteriores em seu nome, não sendo possível a 

aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser 

considerado no momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos descritos na inicial nos valores de R$ 304,37 (trezentos e quatro 

reais e trinta e sete centavos) e R$ 165,60 (cento e sessenta e cinco 

reais e sessenta centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 01.03.2019 

– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002470-03.2020.8.11.0037 Parte Reclamante: Vera Lucia 

da Silva Parte Reclamada: Itaú Unibanco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares. As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a sete débitos, que desconhece, pois não autorizou 

as operações realizadas que originaram as dívidas questionados nos 

autos. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando 

que a inclusão do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito é decorrente de sua inadimplência junto a instituição financeira, 

pois a requerente possui conta corrente junto ao banco, conforme 

contrato acostado no ID 2934521. Ao final pugna pela improcedência dos 

pedidos. A parte requerente na impugnação afirmou que não autorizou as 

compras acostadas na fatura juntada, bem como não autorizou a 

contratação dos cartões com final 2661, 4186, 1544, 4615, devendo se 

tratar de fraude. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que restou comprovado que a contratação dos serviços da instituição 

financeira ocorreu por meio de fraude praticada por terceiro, tendo em 

vista que os documentos apresentados não demonstram que foi a autora 

quem requereu os cartões de crédito adicionais. Portanto a negligência da 

instituição financeira no momento da contratação de cartão de crédito e 

operações que fogem do padrão de utilização pela consumidora, gera o 

dever de indenizar a título de dano moral, pois é risco inerente a atividade 

da requerida a verificação correta dos documentos apresentados na 

contratação, ainda que não se trate de falsificação grosseira. Desta 

forma, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, bem como restando configurado a fraude na contratação, 

ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se 

revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome 

inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 
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ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO 

E DOCUMENTO PESSOAL E FOTO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE 

– ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – DOCUMENTO COM 

FOTOGRAFIAS DIVERSAS – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA COM 

ENDEREÇO EM ESTADOS DIVERSOS – EVIDÊNCIA DE FRAUDE – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, 

houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante 

a olho nu, as fotografias constantes nos documentos retratam pessoas 

diversas, o comprovante de residência se refere a moradia em outro 

Estado da Federação, o que evidencia a existência de fraude na 

contratação. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição 

fora indevida, posto que decorrente de fraude na contratação e cobrança 

indevida, o dano moral resta configurado, por se tratar de risco inerente à 

atividade, o qual deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e 

serviços e não pelo consumidor. A inscrição indevida do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral , uma vez que se trata de dano moral “in re 

ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1000468-80.2018.8.11.0018, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 10.12.2018 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RONDON CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1002484-84.2020.8.11.0002 Reclamante: Isaias Rondon 

Cordeiro Reclamada: Banco Bradesco S.A Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 552,37 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete 

centavos), desconhecendo por completo o débito. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes, o qual 

se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, apenas faturas com suposta utilização dos serviços, assim 

não há qualquer meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 

inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 
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RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (Grifo negrito nosso). No 

entanto, se denota no extrato juntado pela parte requerente que possui um 

apontamento posterior em seu nome, não sendo possível a aplicabilidade 

do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no 

momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito descrito na 

inicial no valor de R$ 552,37 (quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e 

sete centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 24.10.2019 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BENTA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002520-29.2020.8.11.0002 Reclamante: Ariane Benta 

Pedroso Reclamada: TIM Celular S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos nos valores de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos) e no valor de R$100,56 (cem reais e cinquenta e seis 

centavos), desconhecendo por completo os referidos débitos. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as 

partes, o qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, somente telas do seu sistema interno, ou seja, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 

inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 
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critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigados e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 12.06.2018 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE LIMA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001832-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. - Da falta de interesse O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da Juntada de documentos sigilosos Deixo de analisar por se tratar de 

tópico genérico. - O fenômeno do demandismo judicial e o crescimento 

desproporcional das demandas Deixo de analisar por se tratar de tópico 

genérico, tendo a requerida a autonomia de tomar as medidas cabíveis 

perante os órgãos competentes. Mérito Sustenta a parte requerente 

SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$122,69, no entanto, não 

solicitou a contratação de serviço e produto. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado relatório de 

chamadas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados 

unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que a informação de negativação 

pré-existente alegada pela requerida em defesa não é válida uma vez que 

não consta os dados da parte autora. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, 

todavia, não comprovou o débito, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 
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nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (09/10/2017) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN PAULA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAEL CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-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: 

1001143-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELEN PAULA DA SILVA 

BORGES REQUERIDO: FAEL CUIABÁ Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS na qual a reclamante SUELEN PAULA 

DA SILVA BORGES informa que concluiu o curso superior de Pedagogia, 

colando grau em 09/01/2020 na FAEL, Polo MT - Cuiabá (Centro Sul) - 

CEEAD Educação à Distância, e por inúmeras vezes requereu a expedição 

do Certificado de Conclusão do Curso, sem obter êxito. Aduziu que foi 

aprovada em concurso público da Secretaria Municipal de Educação de 

Cuiabá, sendo convocada para posse no mês de dezembro de 2019, 

todavia, a instituição de ensino ora reclamada não emitiu a certidão de 

conclusão do curso. Alega que requisitou o certificado por diversas 

vezes, pedindo urgência, mas não obteve êxito, inclusive teve que solicitar 

prorrogação do prazo para posse no cargo ante o atraso injustificado da 

faculdade, sendo o prazo final estendido até 03/02/2020. Pleiteou 

liminarmente a emissão da Certidão de Conclusão do Curso de Pedagogia. 

A parte autora no ID 28715543 requereu o julgamento com mérito da lide 

tendo em vista o cumprimento da obrigação de fazer pela requerida e a 

falta de interesse no prosseguimento da lide e de pleito indenizatório: 

“Certifico que a Sr.ª Suelen Paula da Silva Borges, compareceu nesta 

secretária para informar que a Fael Cuiabá (parte contrária), CUMPRIU A 

LIMINAR E O OBJETO DESTA AÇÃO, que era a liberação do diploma para a 

mesma tomar posse no concurso público. Em tempo a mesma pede que 

seja feita a conclusão do processo e extinto com resolução do mérito, pois 

a intenção era somente de obter o certificado e tomar posse no concurso. 

Ela não tem interesse em dar prosseguimento no feito e pedir nenhum tipo 

de danos morais”. Portanto, restou demonstrado o cumprimento integral da 

obrigação de fazer, gerando o reconhecimento do pedido inicial, 

informando a parte autora que inexiste pedido de condenação pecuniária. 

Ante o exposto, tendo em vista o reconhecimento do pedido inicial com o 

cumprimento integral da obrigação e a inexistência de condenação 

pecuniária, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DA PROCEDENCIA DO 

PEDIDO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO em conformidade ao artigo 

487, III, a, do CPC. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007895-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE APODACA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007895-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KARINE APODACA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento foi ouvida a parte autora e o 

informante por ela arrolado. Preliminar - Da falta de interesse O exercício 

do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que 

seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, 

do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Aduz a parte autora 

KARINE APODACA DE OLIVEIRA que foi até a agência do Banco Bradesco 

Prime para fazer um depósito de cheque, mas foi barrada sua entrada na 

porta giratória, restando determinado de forma agressiva pelos 

seguranças que retirasse tudo de dentro de sua bolsa, o que fez diante 

de diversas pessoas, se sentindo constrangida pela maneira como foi 

tratada. Pleiteia liminarmente a apresentação do vídeo de segurança da 

agência no dia e horário do fato e no mérito, a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida sustenta em 

defesa que “a Requerente compareceu a agência acompanhada de um 

terceiro, que facilmente passou pela porta antes que a requerente 

tentasse entrar. Conforme vemos pelas imagens, assim que a mesma 

tentou passar pela porta e não conseguiu, retornou para o lado de fora, 

momento este que um segurança, devidamente treinado, compareceu para 

realizar os procedimentos de segurança: Veja, no momento em que o 

segurança vai até a Requerente para executar os procedimentos de 

segurança, o mesmo apenas se apoia na porta, e a Requerente 

simplesmente MOSTRA o interior de sua bolsa sem retirar item algum: 

SEGUNDOS depois, a Requerente realiza uma nova tentativa de entrada, e 

com muita tranquilidade consegue passar pela porta: Ainda, a Requerente 

afirma que toda a situação humilhante a qual foi exposta teria ocorrido 

entre 8 a 10 minutos. No entanto, contra as imagens não há argumentos! 

Pelos registros e com uma simples contagem, é possível verificar que 

desde a primeira tentativa de passagem pela porta até conseguir 

efetivamente passar, passaram-se apenas 1 MINUTO”! SIC Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Em simples análise dos autos 

verifica-se que NÃO assiste razão à parte autora. Em que pese a parte 

autora sustentar que “começou a tirar os pertences da bolsa, e neste 
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momento o Banco estava cheio, tanto dentro como fora. E que Reclamante 

neste momento se sentiu muito constrangida...” e que “E a demora para 

que tudo isso ocorresse: 08 a 15 minutos a Reclamante acredita que levou 

para passar pela porta e conseguir entrar no banco. Sentiu-se 

perseguida, envergonhada” em simples análise aos vídeos apresentados 

nos ID’s em especial no 2º, 3º e 4º arquivos 27555164, 27555166 e 

27555169, verifica-se que a parte autora tenta passar pela porta giratória 

às 15h38min41s, sendo que o segurança se dirige até à autora, a mesma 

apenas mostra a bolsa, SEGURA um item/objeto em sua mão e ENTRA NA 

AGÊNCIA ÀS 15h39min59s, ou seja, um pouco mais de 1minuto e não 

entre 08 a 15 minutos conforme alegado na inicial. Por fim, quanto a 

alegaçao de que outras pessoas, em especial, com bolsas maiores 

entraram na agencia sem a necessidade de retirar objetos, registra-se que 

o que determina o travamento da porta e a necessidade de mostrar ou 

retirar os itens aos seguranças sao o teor/conteúdo dos objetos dentro da 

bolsa e nao o seu tamanho, portanto, também nao prosperando a alegação 

da parte autora. Portanto, resta demonstrado que a parte autora alterou os 

fatos. Ademais, os bancos têm de adotar medidas de segurança, tanto 

para proteger seu patrimônio e seus empregados, quanto para resguardar 

os clientes da ação de criminosos. Sabe-se que nas agências bancárias é 

comum a prática de roubo e que as instituições financeiras são legalmente 

obrigadas a manter segurança (Lei nº 7.102/83). A necessidade de 

segurança impele as pessoas a abdicar de parte de alguns direitos 

fundamentais, entre eles a intimidade e a vida privada. A segurança é um 

direito social previsto na Constituição Federal (art. 6º). A intimidade e a 

vida privada são direitos individuais (CF, art. 5º, X). Havendo colisão entre 

direitos assegurados constitucionalmente ou por lei hierarquicamente 

inferior, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem assim a ponderação de interesses em causa. 

Entendo que a instituição financeira age no exercício regular do direito ao 

adotar medidas de segurança, entre elas a revista em bolsa que provoca 

o travamento da porta, por conter acessórios metálicos. Conforme 

demonstrado nos autos. a parte reclamante entrou no banco e realizou o 

serviço. Assim entendem, nossos Tribunais: (TRF1-152257) CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACESSO A BANCO. PORTA GIRATÓRIA. 

TRAVAMENTO. 1. O mero travamento de porta giratória, com detector de 

metal, instalada em agência bancária, não caracteriza dano moral 

indenizável, sendo necessário que o cliente demonstre ter suportado 

"constrangimento, vexame ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interferiram profundamente em seu comportamento psicológico" (AC 

1999.37.00.008231-7/MA, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes 

Ribeiro, Sexta Turma, DJ de 01.02.2005, p. 58). Embora o sofrimento 

íntimo, o prejuízo moral, não dependa de comprovação, deve ser alegado e 

provado fato hábil a causar dano moral, o que não ocorreu no presente 

caso. 2. Já decidiu o STJ que "mero aborrecimento, dissabor, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" 

(REsp 689213/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 11.12.2006). 3. 

Apelação a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

2001.33.00.007263-7/BA, 6ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Maria Isabel 

Gallotti Rodrigues. j. 29.05.2009, unânime, DJe 06.07.2009) No que 

concerne às demais alegações da parte autora, o informante por ela 

arrolado não comprova suas alegações. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Dessa forma não há que se falar em 

configuração de danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001766-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILBERTO ALMEIDA REIS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ausência do comprovante de residência válido Arguiu 

a parte reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a parte 

autora não apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que 

pese o entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente 

GILBERTO ALMEIDA REIS que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$164,97, todavia, não possui 

débito, pleiteando a declaração de inexistência de vínculo jurídico. O 

requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatório de ligações, faturas e telas sistêmicas, as mesmas não são 

documentos hábeis a comprovar a contratação por se tratar de 

documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 
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Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

com a inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior 

lançada pela Lojas Riachuelo, a qual não restou demonstrada como 

indevida tendo em vista que não se verifica a distribuição de ação 

questionando o referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a 

Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (15/10/2016) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001777-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES MAGALHAES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001777-19.2020.8.11.0002. AUTOR: EURIPEDES MAGALHAES SOUZA 

REU: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$275,88, todavia, não consumiu os serviços e produtos. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatório telas sistêmicas, as mesmas não são documentos hábeis a 

comprovar a contratação por se tratar de documento unilateral, portanto, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

com a inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior 

lançada pelo Banco Itaucard, a qual não restou demonstrada como 

indevida tendo em vista que não se verifica a distribuição de ação 

questionando o referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a 

Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 
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contratação. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos 

inadimplentes (07/08/2018) e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPROPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJACIR ALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1001787-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DJACIR ALVES DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da inépcia da inicial – 

documento unilateral Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Registro inicialmente que em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a 

parte autora distribuiu ação em desfavor da requerida sob n. 

1006637-66.2020.8.11.0001, em trâmite no 5º Juizado Especial de Cível de 

Cuiabá/MT em 14/02/2020 onde discute a mesma negativação aduzida 

nestes autos, estando a mesma pendente de julgamento. Ressalta-se que 

embora a mencionada ação tenha sido distribuída em desfavor da 

Telefônica S/A, o débito pertence ao Banco Bradesco, ora requerida, bem 

como a parte autora distribuiu ação em desfavor da Telefônica sob n. 

1006638-51.2020.8.11.0001 discutindo o débito pertencente à operadora 

de telefonia. Registro que a presente lide foi distribuída anterior à 

mencionada ação, em 21/01/2020, portanto, prevento este Juízo e, 

portanto, determino que seja encaminhado Ofício ao MM Magistrado do 5º 

Juizado Especial de Cível de Cuiabá/MT, aos autos n.º 

1006637-66.2020.8.11.0001 em trâmite naquele Juízo, para conhecimento 

e providencias que entender cabíveis. Sustenta a parte requerente 

DJACIR ALVES DE MELO que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$499,03, todavia, desconhece o débito. 

Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos 

fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os 

serviços da requerida: (...) “No caso em tela, tem-se que a parte Re, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vinculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vinculo supostamente existente entre elas”. grifei O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Pelo 

exposto, decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 

Determino que seja encaminhado Ofício ao MM Magistrado do 5º Juizado 

Especial de Cível de Cuiabá/MT a fim de que junte aos autos n.º 

1006637-66.2020.8.11.0001 em trâmite naquele Juízo, a presente decisão. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FREDERICO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1001803-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA FREDERICO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

ausência de documento indispensável Deixo de analisar por se confundir 

com o mérito. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da necessidade de 

comparecimento da parte autora Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora já compareceu em audiência conciliatória. Mérito Inicialmente, 

em cumprimento ao princípio da celeridade, cumpre registrar que deixo de 

intimar a parte autora para se manifestar acerca dos documentos 

apresentados nos ID’s 29934174 a 29852696 tendo em vista que não 

comprovam a cessão do crédito. Pleiteia a parte requerente ANA PAULA 

FREDERICO DE OLIVEIRA indenização por danos morais ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no 

valor de R$1.937,83. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a 

Losango, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela empresa Reclamada. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Em que pesem as alegações da parte Reclamada, a 

cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. 

Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos autos o instrumento HÁBIL 

de cessão de crédito pactuado entre ela e a Losango. Registra-se que o 

termo de cessão se trata de termo GENÉRICO, no qual não consta a 

cessão específica do crédito em nome da parte autora, o valor do débito, 

número do contrato e demais informações necessárias. Ressalta-se que a 

requerida não comprova que a cessão se deu anterior à notificação e 

lançamento da restrição. Além de não trazer nenhum documento HÁBIL 

que demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o crédito 

específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, a parte 

Reclamada em momento algum na contestação informa qual operação 

financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa cedente gerou 

os débitos tratados no presente processo. Não se sabe qual o que foi 

pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se foi um 

empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que gerou 

o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como 

deveria ser adimplido esse contrato. Percebe-se que não existe no 

processo nenhuma informação e nenhum documento sobre o suposto 

contrato estabelecido entre a parte Reclamante e a Losango. Assim, não 

existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da 

cobrança objeto da presente ação, por assim a parte reclamada não se 

descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, 

II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do 

consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de 

um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora (Evento nº 01) NÃO 

PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a parte Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA 

NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS 

ANTERIORES), razão pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, reitero que o pedido 

de dano moral deve ser rejeitado. Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Caso não seja cumprido o item “2”, expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001896-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FLAVIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente FLAVIO SANTOS DA SILVA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$218,51, todavia, não contratou com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas 

sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, portanto, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA CONSTAM COMO DATA DE ENTRADA E VENCIMENTO O 

MESMO DIA, PORTANTO, NÃO COMPROVA EFETIVAMENTE A DATA DA 

INCLUSÃO DAS RESTRIÇOES (limitando-se as anotações a uma mera 

menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão pela 

qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade, não 

sabendo inferir ao certo se quando ocorreu o lançamento da requerida, 

ela já possuía outras restrições. Como se não bastasse, registra-se que a 

Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, 

EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA 

NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS 

APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

reitero que o pedido de dano moral deve ser rejeitado. Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer 

indenização a título de danos morais. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELLI MEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001879-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA MICHELLI MEIRA 

LOPES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente JANAINA 

MICHELLI MEIRA LOPES que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor de R$911,34, todavia, não possui débito. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi 

acostado aos autos no ID 29449646 áudios de ligação realizada pela parte 

autora, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a 

origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente não 

apresentou impugnação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA JAIVONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001906-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NEUZA JAIVONA 
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REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente NEUZA JAIVONA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$193,72, todavia, 

não possui débito, muito menos contratação com a empresa. Contesta a 

requerida aduzindo que a parte autora contratou com a empresa. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

faturas e telas sistêmicas, tais documentos não hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados documentos unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA TEREZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001889-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CAROLINA TEREZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência do comprovante de 

residência válido Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, sob o 

fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve 

estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte 

requerente CAROLINA TEREZA DOS SANTOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$356,13, todavia, não possui nenhum vínculo com a empresa. O 

requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatório de ligações, faturas e telas sistêmicas, as mesmas não são 

documentos hábeis a comprovar a contratação por se tratar de 

documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 
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reclamada, conforme descrito na inicial, uma vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

com a inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posterior 

lançada pela OI S/A, a qual não restou demonstrada como indevida tendo 

em vista que não se verifica a distribuição de ação questionando o 

referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do 

STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte 

reclamante no rol dos inadimplentes (15/10/2016) e; c) determinar a 

exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao 

crédito, expedindo-se o necessário. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-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: 

1001839-59.2020.8.11.0002. AUTOR: JULIANA FERREIRA GOMES REU: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o 

preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a 

alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, não há 

se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em 

primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste 

motivo para que nesta fase processual seja analisado o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a 

preliminar supra. - Da falta de interesse de agir O exercício do direito de 

ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da inaplicabilidade do CDC e 

da inversão do ônus da prova Postergo a análise. Mérito Sustenta a parte 

requerente JULIANA FERREIRA GOMES que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por débito no valor de R$82,00, no entanto, 

não consumiu os serviços cobrados. O requerido contesta, sustentando 

que a parte autora revendia produtos da empresa. Foi acostado aos autos 

no ID 29647327 nota fiscal com retirada de pedidos assinados pela parte 

autora, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a 

origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente 

apresentou impugnação, requerendo genericamente a realização de 

perícia por se tratar de erro grosseiro e que “haja vista, o fato de apenas 

apresentar uma suposta “ficha cadastral”, porém, sem a comprovação de 

ser a assinatura da parte Requerente”, todavia, não impugnou 

especificamente os documentos, não apontando as supostas 

divergências nas assinaturas. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 
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ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento dos débitos objetos da lide, de forma 

atualizada, apresentando planilha de cálculo atualizada. Comprovando a 

requerida a contratação e não tendo parte autora comprovado o 

pagamento, devido o pleito, todavia, a atualização deverá ser feita de 

acordo com o dispositivo abaixo. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$82,00 (oitenta e dois reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir 

de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto (27/02/2020), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001960-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ALVES RODRIGUES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Do eventual pedido de desistência Deixo de analisar 

por se tratar de tópico genérico. - Da inépcia da inicial - extrato do 

SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Sustenta a parte requerente LUIZ ALVES RODRIGUES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor total de R$167,97, 

todavia, não possuí vínculo com a empresa. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos nos ID’s 29795415, 29795414, 29795413 e 29795412 contratos 

assinados pela parte autora e cópia de documentos pessoais, 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação, alegando GENERICAMENTE a necessidade de realização de 

perícia grafotécnica, todavia, não impugnou especificamente os 

documentos pessoais apresentados, bem como não aponta a existência 

de supostas divergências. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. A requerida apresentou 

pedido contraposto no valor de R$179,97, todavia, o referido pedido deve 

guardar relação com o pedido inicial, que perfaz a quantia de R$167,97, 

motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e 

do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO CHAGAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001965-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BRENO CHAGAS DE ARRUDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - O fenômeno do demandismo judicial e o crescimento 

desproporcional das demandas Deixo de analisar por se tratar de tópico 

genérico, tendo a requerida a autonomia de tomar as medidas cabíveis 

perante os órgãos competentes. - Da necessidade de realização de 
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audiência de instrução e julgamento e da juntada de documentos 

unilaterais Deixo de analisar tendo em vista que se tratam de pedidos 

genéricos. - Da ausência de documento indispensável para a propositura 

da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, sob o 

fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo 

de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente BRENO CHAGAS DE ARRUDA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$133,83, no 

entanto, não possui débito e nem vínculo com a empresa. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

relatório de chamadas, faturas e telas sistêmicas, tais documentos são 

considerados unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, 

todavia, não comprovou o débito, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (15/11/2019) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINO ESTRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1001962-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BRASILINO ESTRIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Pleiteia a 

parte requerente BRASILINO ESTRIANO DE OLIVEIRA, indenização por 

danos morais ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito no valor de R$418,92, todavia, nunca 

firmou o suposto contrato. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com a Via 

Varejo S/A, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela empresa Reclamada. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Em que pesem as alegações da parte Reclamada, a 

cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. 

Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos autos o instrumento HÁBIL 

de cessão de crédito pactuado entre ela e a Via Varejo S/A. Registra-se 

que o aditamento no termo de cessão ocorreu após a negativação, bem 

como o valor do débito é distinto. Além de não trazer nenhum documento 

HÁBIL que demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o 

crédito específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, 

a parte Reclamada em momento algum na contestação informa qual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 373 de 459



operação financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa 

cedente gerou os débitos tratados no presente processo. Não se sabe 

qual o que foi pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se 

foi um empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que 

gerou o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e 

como deveria ser adimplido esse contrato. Assim, não existe nos autos 

prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da 

presente ação, por assim a parte reclamada não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando 

cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO 

A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo ao requerido agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo o requerido examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o requerido adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos, concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Ademais, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. O ressarcimento do dano em si possui natureza 

sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à repetição 

do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que causar a 

terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do 

dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da 

conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em defesa da 

sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo 

de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do 

prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual exige que a 

reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo exorbitante, 

devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser levado em 

conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca como dado 

principal e determinante do cálculo do arbitramento. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente pode ser considerada moderada, 

se comparada a outras adversidades. A parte requerida é empresa de 

grande porte. Feita essas considerações, considero adequada a fixação 

da indenização em R$ 7.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência da 

relação jurídica, bem como, do débito mencionado na inicial; 2) determinar 

que o requerido exclua os dados da parte requerente dos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas a contar da 

intimação da presente decisão, e; c) condenar a parte requerida pagar ao 

requerente, a título de danos morais, R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inclusão do nome do 

requerente nos cadastros de restrição ao crédito (07/05/2018). Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DIAS BARBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1001995-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALDECI DIAS BARBALHO 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

retificação do polo passivo Indefiro o pleito, uma vez que a restrição foi 

lançada pela requerida e não pelo Banco Losango. - Da Prescrição Alega 

a reclamada que a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o 

ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 2016, tendo a ação sido 

proposta somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, 

§3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte 

requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o 

prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se tratar de 

negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao 

longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da falta de 

interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse 

de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e 

útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre 

da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 
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de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da inépcia da petição inicial – documento unilateral Deixo de analisar por 

se confundir com o mérito. Mérito Pleiteia a parte requerente VALDECI 

DIAS BARBALHO indenização por danos morais ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito no 

valor de R$ 1.273,87. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com o 

Banco Losango, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada. Pelas provas acostadas ao feito, ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte Reclamante pela empresa Reclamada. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Em que pesem as alegações da parte Reclamada, a 

cessão de crédito não restou suficientemente demonstrada no processo. 

Isso porque a parte Reclamada não trouxe aos autos o instrumento HÁBIL 

de cessão de crédito pactuado entre ela e o Banco Losango. Registra-se 

que o termo de cessão se trata de termo GENÉRICO, no qual não consta a 

cessão específica do crédito em nome da parte autora, o valor do débito, 

número do contrato e demais informações necessárias. Ressalta-se que a 

requerida não comprova que a cessão se deu anterior à notificação e 

lançamento da restrição. Além de não trazer nenhum documento HÁBIL 

que demonstre a cessão de crédito, não existem provas de que o crédito 

específico da parte Reclamante foi cedido a Reclamada. Ademais, a parte 

Reclamada em momento algum na contestação informa qual operação 

financeira realizada entre a parte Reclamante e a empresa cedente gerou 

os débitos tratados no presente processo. Não se sabe qual o que foi 

pactuado entre a parte Reclamante e a empresa cedente, se foi um 

empréstimo, um financiamento ou o uso de um cheque especial que gerou 

o débito. Também não se sabe o valor total da operação financeira e como 

deveria ser adimplido esse contrato. Percebe-se que não existe no 

processo nenhuma informação e nenhum documento sobre o suposto 

contrato estabelecido entre a parte Reclamante e o Banco Losango. 

Assim, não existe nos autos prova da origem, da validade e da 

regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a parte 

reclamada não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Todavia, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora (Evento nº 01) NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. O COMPROVANTE APRESENTADO PELA CONSUMIDORA 

SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI EFETIVADO O 

APONTAMENTO RESTRITIVO (limitando-se a uma mera menção da data 

correspondente ao vencimento da dívida), razão pela qual, tenho que o 

mencionado documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, 

registra-se que a parte Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS ANTERIORES), razão pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Caso não 

seja cumprido o item “2”, expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002218-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSENIR SUZANA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da ausência do comprovante de 

residência válido Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, sob o 

fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo 

de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. - Da incompetência para 

julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da falta de 

interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse 

de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e 

útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre 

da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Sustenta a parte requerente ROSENIR SUZANA DOS SANTOS que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de 
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R$136,16, todavia, não possuí vínculo com a empresa. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi 

acostado aos autos no ID 29758384 áudio de ligação realizada pela parte 

autora contratando os serviços da empresa, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, alegando 

GENERICAMENTE a necessidade de realização de perícia, todavia, não 

apontou as divergências no áudio, bem como não apresenta nenhuma 

prova a fim de demonstrar suas alegações. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não 

quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$136,16. 

Comprovando a requerida a contratação e não tendo parte autora 

comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto 

(02/03/2020), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo 

conforme estipulado neste dispositivo. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1002228-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DE 

CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da incompetência para julgamento 

Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da Prescrição Alega a 

reclamada que a pretensão autoral encontra-se prescrita, visto que o ato 

ilícito motivador da presente ação ocorreu em 2016, tendo a ação sido 

proposta somente após o prazo de 03 (três) anos previsto no artigo 206, 

§3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à alegação da parte 

requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação de danos, o 

prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados 

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 

iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se tratar de 

negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é continuado ao 

longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. - Da conexão 

Arguiu a requerida a existência de conexão, todavia, em análise ao 

processo mencionado, verifica-se que discute-se débitos distintos. 

Rejeito. - Da falta de interesse O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da inépcia da inicial - extrato 

do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Sustenta a parte requerente NEUZA APARECIDA DE CAMARGO que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de 

R$491,94, todavia, não possuí vínculo com a empresa. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi 

acostado aos autos nos ID’s 29899130 a 29899449 proposta de adesão 

assinado pela parte autora e faturas com pagamento em débito automático 

em conta, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente 

apresentou impugnação, alegando GENERICAMENTE a necessidade de 

realização de perícia, todavia, não apontou as divergências nas 

assinaturas, bem como não impugnou especificamente as faturas com 

pagamento via débito automático em conta. Comprovado a relação jurídica, 
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cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 

não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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: 

1002086-40.2020.8.11.0002. AUTOR: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. - Da inicial confusa e contraditória Deixo de analisar por se 

tratar de tópico genérico Mérito Sustenta a parte requerente CARLOS 

ALBERTO DE FIGUEIREDO que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$359,68, no entanto, não 

consumiu os serviços cobrados. O requerido contesta, sustentando que 

não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado faturas e telas sistêmicas, 

tais documentos são considerados unilaterais, portanto, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, uma 

vez que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Registra-se que em 

análise ao extrato apresentado na inicial verifica-se que a parte autora 

possui restrições anteriores à discutida nos autos, lançada pelo Banco 

Bradesco, as quais estão sendo discutidas nos autos 

1002081-18.2020.8.11.0002 e que ainda não restou demonstrada como 

devida/indevida tendo em vista que ainda está aguardando julgamento. 

Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve 

ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002053-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito Sustenta a parte requerente SIMONE RODRIGUES DE MORAES que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$142,36, todavia, desconhece o débito. Pleiteia a declaração de 

inexistência do débito e danos morais. O requerido contesta, sustentando 

que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida: 

(...) “No caso em tela, tem-se que a parte Re, na oportunidade defensiva, 

não logrou êxito em demonstrar a existência do vinculo entre as partes. 

Não trouxe aos autos qualquer documentação que pudesse evidenciar o 

vinculo supostamente existente entre elas”. grifei O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Pelo 

exposto, decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERYELEN DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-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: 

1002285-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MERYELEN DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente MERYELEN DE 

SOUZA RIBEIRO que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida pelo débito no valor de R$84,96, todavia, não entabulou negócio 

jurídico com a empresa. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora 

contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado faturas, relatórios de 

chamadas e telas sistêmicas, tais documentos não hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados documentos unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Decisão 
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sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PORTELA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-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: 

1002386-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JONAS PORTELA SOARES 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou 

pedido de desistência da ação no ID 29812785. Entretanto, o reclamado já 

havia sido citado, bem como, apresentado sua contestação no ID 

29699061, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido de desistência 

do autor implicará extinção do processo sem julgamento do mérito, salvo 

quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária: 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal posicionamento 

merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Preliminar - Da incompetência 

para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente JONAS PORTELA SOARES que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por débito no valor de 

R$362,36, no entanto, não firmou contrato com o banco. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi 

acostado pela requerida no ID 29699063 termo de adesão a cartão e 

autorização de débito assinados pela parte autora, cópia dos documentos 

pessoais e foto no momento da contratação, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente requereu apenas a 

desistência da ação, não impugnando especificamente os documentos. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 
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especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida 

apresentou pedido contraposto ilíquido, todavia, tal pedido é incompatível 

em sede dos Juizados Especiais, motivo pelo qual, improcede o pleito. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da 

ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002374-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIRO DE JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA 

Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente JAIRO DE JESUS DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$205,94, no 

entanto, não entabulou negócio jurídico. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado relatório de 

chamadas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados 

unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 

parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (04/08/2016) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FELIX FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002376-55.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR FELIX FONTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da inépcia da inicial - extrato 

do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. - Da 

Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral encontra-se 

prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação ocorreu em 

2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 (três) anos 

previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em que pese à 

alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese de reparação 

de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 

27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 

dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. 

Mérito Sustenta a parte requerente JAIR FELIX FONTES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por débito no valor de R$869,65, 

todavia, desconhece os valores cobrados. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte requerente contratou com o banco. Cabia à requerida 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à contestação: faturas 

pagas mediante débito automático em conta corrente comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, 

sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou 

impugnação, todavia, não impugnou especificamente as faturas 

apresentadas. Registra-se que o banco requerido apresentou faturas de 

cartão de crédito em que se verificam pagamentos em débito automático 

em conta corrente, portanto, não havendo que se falar em fraude. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando 

que a parte não impugnou os contratos apresentadas. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017095-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY CRISTINA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017095-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILLY CRISTINA AMORIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da ausência do comprovante de residência válido Arguiu a 

parte reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a parte 

autora não apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que 

pese o entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial - extrato do 

SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. - Da falta 

de interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 
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estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois a parte 

que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte requerente 

EMILLY CRISTINA AMORIM que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$145,80, no entanto, não firmou 

contrato com a empresa. O requerido contesta, sustentando que não 

cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de chamadas, 

faturas e telas sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, no 

entanto, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o 

pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes 

(04/08/2016) e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos 

cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1002441-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON PAES DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da falta de interesse O exercício do direito de ação 

deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um 

provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois 

a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a 

tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - Da incompetência para 

julgamento Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da inépcia 

da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. Mérito Sustenta a parte requerente EDSON PAES DE CAMPOS 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total 

de R$670,04, todavia, desconhece o débito e o contrato. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi 

acostado aos autos nos ID’s 30018251 e 30019754 proposta de adesão 

assinado pela parte autora, cópia dos documentos pessoais e áudio de 

ligação realizada pela parte autora, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 
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parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No 

caso, a parte requerente apresentou impugnação, alegando 

GENERICAMENTE que o áudio apresentado carece de maiores 

detalhamentos, não impugnando especificamente os documentos pessoais 

e contrato apresentados. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002416-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ILDA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da inépcia da inicial – documento unilateral Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente ILDA ALVES DA SILVA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 250,53, todavia, desconhece 

o débito. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais. O 

requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável 

a ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos 

fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os 

serviços da requerida: (...) “No caso em tela, tem-se que a parte Re, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vinculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vinculo supostamente existente entre elas”. grifei O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. Pelo 

exposto, decido pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002419-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID DA SILVA MELO (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: 

1002419-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEYVID DA SILVA MELO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 
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probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

incompetência territorial Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial – documento unilateral Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. - Da ausência de provas Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente DEYVID DA SILVA MELO que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$60,66, todavia, desconhece o 

débito. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais. O 

requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável 

a ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos 

fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os 

serviços da requerida: (...) “No caso em tela, tem-se que a parte Re, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vinculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vinculo supostamente existente entre elas”. grifei O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$8.278,33, todavia, 

além de não comprovar a contratação, o referido pedido deve guardar 

relação com o pedido inicial que perfaz a quantia de R$60,66, motivo pelo 

qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela improcedência dos 

pedidos deduzidos na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: 

1002436-28.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIVINO FERNANDES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente VALDIVINO 

FERNANDES DE OLIVEIRA que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida por um débito no valor de R$146,93, todavia, “a presente 

relação jurídica, há de ser provada pela Requerida, diante da negatória do 

Requerente a celebração do contrato”. O requerido contesta, sustentando 

que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado relatório de ligações, 

faturas e telas sistêmicas, as mesmas não são documentos hábeis a 

comprovar a contratação por se tratar de documento unilateral, portanto, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial, uma vez que os documentos apresentados são considerados 

como unilaterais. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 
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inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Registra-se que conforme extrato apresentado 

com a inicial verifica-se que a parte autora possui restrição posteriores 

lançadas pelo Banco Bradesco, as quais não restaram demonstradas 

como indevidas tendo em vista que ainda estão pendentes de julgamento, 

conforme se verifica nos autos 1002995-85.2020.8.11.0001, todavia, não 

se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira 

negativação. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não 

pode se converter em fonte de enriquecimento. Ademais, deve-se 

reconhecer que, uma vez realizada a primeira negativação indevida, já se 

configurou o dano extrapatrimonial, sendo desinfluentes as demais 

negativações. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (11/08/2017) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002608-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002608-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELE GONCALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente SUELE GONCALVES DE ARRUDA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por vários débitos, todavia, não 

contratou os serviços cobrados. Contesta a requerida aduzindo que a 

parte autora possui UC com a empresa. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado ficha 

cadastral e relatório de contas, tais documentos não hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados documentos unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

RESSALTA-SE AINDA QUE O EXTRATO INFORMA A EXISTÊNCIA DE 23 

ANOTAÇÕES, NO ENTANTO, CONSTA APENAS 05 RESTRIÇÕES. Como se 

não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em obter um 

documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA 

DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela qual, a fim de 

evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto no valor de 

R$9.704,03, todavia, além de não comprovar a contratação, o referido 

pedido deve guardar relação com o pedido inicial que perfaz a quantia de 

R$1.232,66, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido 

nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a 

baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer 

indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, 

a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000660-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA FABIANA RUFINO 

DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Mérito Sustenta a parte requerente DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$441,86, todavia, desconhece o débito. Pleiteia a declaração de 

inexistência do débito e danos morais. O requerido contesta, sustentando 

que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida: 

(...) “A RECLAMADA NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTO PROBATÓRIO 

IMPRECINDÍVEL, O CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO ENTRE AS 

PARTES, TAMPOUCO OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA RECLAMANTE 

QUE DEVERIA SER REQUERIDO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. Muitos falsários se valem da falha administrativa das 

empresas para perpetrar fraudes, o que de fato ocorreu!”. grifei O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e do pedido 

contraposto. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021032-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PRINS MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1021032-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALTAIR PRINS MOLINA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar - Da falta de 

interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse 

de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e 

útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre 

da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência no ID 28995822, sem qualquer justificativa, 

entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado 

sua contestação, inclusive juntando diversos documentos que comprovam 

a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito 

outrora cobrado. Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo 

judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da 

tramitação processual, esperança de um processo viável, célere e 

econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode 

ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 
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pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Sustenta a parte requerente 

ALTAIR PRINS MOLINA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por débito no valor de R$97,39, no entanto, desconhece o 

débito, uma vez que não recebeu notificação extrajudicial. O requerido 

contesta, sustentando que a parte autora contratou com o banco. Foi 

acostado pela requerida no ID 28986562 contrato de abertura de conta e 

contratação de serviços e produtos assinados pela parte autora e cópia 

dos documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica 

entre as partes e a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte 

requerente não apresentou impugnação. Comprovado a relação jurídica, 

cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 

não se desincumbiu, ressaltando que a parte não impugnou os contratos 

apresentados. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000279-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE WILSON DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminares - Da 

inépcia da inicial Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. - Da falta 

de interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois a parte 

que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Compulsando os autos 

verifica-se que a reclamante deixou de comparecer à audiência no ID 

29035766, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte reclamada já 

havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, inclusive 

juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual entre 

as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Pois bem. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o elevado número de 

processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de 

improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora 

deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes), a qual pode ser visualizada pelas partes e 

seus patronos como mencionado acima. Ressalte-se que quem litiga de 

má-fé prejudica não só a parte adversa, mas todo o sistema processual, e 

conforme o art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de 

má-fé aquele que: II- alterar a verdade de fatos; Nas palavras Tereza 
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Arruda Alvim Wambier, “a conduta de alterar a verdade dos fatos prevista 

no inciso I do art. 77, assim, aquele que alega fato inexistente, nega fato 

existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos verdadeiros, incide na 

conduta, violando o dever processual.” (Primeiros comentários ao novo 

código de processo civil: artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda 

Alves Wambier...[et al.]. 1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, pg. 158), III- usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

Seguindo, ainda, o pensamento de Wambier, “este inciso traz a situação 

da parte usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele 

que litiga almejando, ao fim do pleito, alcançar objetivo que sabe ser 

contrário ao ordenamento jurídico, age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já 

haviam sido identificados os casos de desistência após a apresentação 

de contestação com documentos, com intuito de evitar eventual 

condenação, motivo, pelo qual foi emitido o enunciado 90 do FONAJE, com 

alteração da sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorreu de fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação ou, como neste caso, deixam de comparecer com 

a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o 

mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela objeto do enunciado 90 do 

FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir a ação pela contumácia, 

ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Sustenta a parte requerente JOSÉ WILSON DE 

ASSUNÇÃO que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

por débito no valor de R$2.822,85, no entanto, não firmou contrato com o 

banco. O requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou 

com o banco. Foi acostado pela requerida no ID 28914644/28914650 

proposta de financiamento assinado pela parte autora, comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, 

sendo a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. A parte requerente não apresentou 

impugnação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY KARINE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002329-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: STEFANY KARINE VIANA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminar - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente STEFANY KARINE VIANA DA SILVA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$303,34, no entanto, não reconhece a dívida tendo em vista a ausência 

de relação jurídica. O requerido contesta, sustentando que não cometeu 

nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o 

reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais e ter apresentado relatório de chamadas, faturas e telas 

sistêmicas, tais documentos são considerados unilaterais, portanto, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito abalado. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 388 de 459



entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, 

todavia, não comprovou o débito, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (21/10/2017) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002283-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELLA MARQUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente PAMELLA 

MARQUES DE ARAUJO que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida pelo débito no valor de R$213,98, todavia, não realizou qualquer 

contrato com a empresa. Contesta a requerida aduzindo que a parte 

autora contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado telas sistêmicas, tais 

documentos não hábeis a comprovar a contratação, uma vez que são 

considerados documentos unilaterais, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, vez 

que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. No 

que concerne à reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido 

na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA 

AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo 

de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1002280-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE FERREIRA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Mérito Sustenta a parte requerente JANETE FERREIRA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$ 

157,65, todavia, não realizou qualquer contrato com a empresa. Contesta 

a requerida aduzindo que a parte autora contratou com a empresa. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado 

telas sistêmicas, tais documentos não hábeis a comprovar a contratação, 

uma vez que são considerados documentos unilaterais, portanto, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMORIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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: 

1002274-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR AMORIM DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

inépcia da inicial – documento unilateral Deixo de analisar tendo em vista 

que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. - Da incompetência territorial Arguiu a parte 

reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de documentos 

probatórios Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente GILMAR AMORIM DE ALMEIDA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida nos valores de R$17,10; 

R$84,79; R$136,29; R$277,64; R$253,48. Pleiteia a declaração de 

inexistência da relação jurídica e danos morais. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado ficha 

cadastral, relatório de contas e telas sistêmicas, tais documentos não 

hábeis a comprovar a contratação, uma vez que são considerados 

documentos unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial, vez que os documentos 

apresentados são considerados como unilaterais. No que concerne à 

reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um 

ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 
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EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, bem como o referido pedido deve guardar 

relação com o pedido inicial, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019606-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MIRO QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1019606-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENIVALDO MIRO QUEVEDO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da incompetência para julgamento Deixo de analisar 

por se confundir com o mérito. - Da necessidade de comparecimento da 

parte autora Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora já 

compareceu em audiência conciliatória. Mérito Sustenta a parte requerente 

GENIVALDO MIRO QUEVEDO que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$1.153,47, todavia, não 

consumiu os serviços. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com o banco. Foi acostado aos autos no ID 29892697 e 

29892702 proposta de cartão de crédito e de seguro assinados pela parte 

autora e cópia do documento pessoal, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente não apresentou impugnação. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA APARECIDA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1002226-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NEUZA APARECIDA DE 

CAMARGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da conexão Arguiu a requerida a 

existência de conexão, todavia, em análise ao processo mencionado, 

verifica-se que discute-se débitos distintos. Rejeito. - Da falta de interesse 

O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com 

o mérito. - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 

(três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em 
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que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese 

de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, 

in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que no presente caso, por se 

tratar de negativação do nome da parte autora ainda ativa, o dano é 

continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a preliminar em epígrafe. 

Mérito Sustenta a parte requerente NEUZA APARECIDA DE CAMARGO 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total 

de R$101,68, todavia, não possuí relação jurídica com o banco. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. Foi acostado aos autos nos ID’s 29905085 a 29905086 proposta 

de adesão assinado pela parte autora e faturas com pagamento em débito 

automático em conta, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação, alegando GENERICAMENTE a 

necessidade de realização de perícia, todavia, não apontou as 

divergências nas assinaturas, bem como não impugnou especificamente 

as faturas com pagamento via débito automático em conta. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002217-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RICARDO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da falta 

de interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no 

interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional 

necessário e útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito 

de agir decorre da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja 

resistência à pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito 

instrumental da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto 

Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do 

Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, 

localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do 

direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse processual, 

como as demais condições da ação, deve ser visto sob o ângulo 

estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a 

tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado 

procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, alegando a 

parte requerente que o requerido praticou ato ilícito, que lhe causou 

prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, pois a parte 

que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS na qual a parte requerente RICARDO DA SILVA 

FERREIRA informa ser possuidor da unidade consumidora UC 6/239735-4 

e vinha pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, 

entretanto, recebeu no mês de outubro de 2019 uma fatura no valor de R$ 

1.830,13, não condizendo com seu consumo mensal. Aduz que tentou 

resolver a questão administrativamente, todavia, não obteve êxito, sendo o 

fornecimento de energia suspenso na data de 23/01/2020 por tais débitos. 

Pleiteia a parte autora liminarmente a religação de sua energia e a 

abstenção de inclusão de seu nome no SPC/SERASA e no mérito, a 

retificação da fatura contestada e a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida sustenta na defesa que o 

faturamento do mês contestado se deu do efetivo consumo. Aplica-se à 

espécie a inversão do ônus da prova, porque a requerida é que detém 

condições técnicas para efetuar a substituição do medidor e enviar novas 

faturas. Alegando a parte requerente a incidência de consumo atípico, 

cumpria à requerida encaminhar técnicos ao local, para detectar a causa 

do aumento inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de 

realizar tal diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como 

atípico. Registra-se que em que pese a requerida afirmar que realizou 

vistoria na UC da parte autora, não acostou aos autos o referido laudo. 

Ressalta-se ainda que em análise ao histórico de consumo, verifica-se 

que o consumo do mês questionado: outubro/2019 é muito superior aos 

meses anteriores, indicando consumo atípico, cuja cobrança demandada 

só pode ser realizada mediante prova inequívoca, realizada por meio de 

laudo técnico e não somente por intermédio de análise das faturas 

anteriores. Por fim, consigna-se que o consumo dos meses anteriores 

variavam entre 100kWh a 130kWh. É certo que os medidores de energia 

são submetidos a controle de qualidade, mas não estão imunes a falhas, 

razão pela qual, havendo reclamação do consumidor, devem ser 

submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento pelo usuário, 

e a consequente emissão de laudo por profissional habilitado. Na hipótese 

vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa 
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reclamada, justificadora do não pagamento da fatura do mês de 

outubro/2019 na forma como foi emitida. Conquanto a reclamada tenha 

apresentado documentos unilaterais, como, por exemplo, as telas de seu 

sistema, histórico de consumo, ficha cadastral, não apresentou laudo 

subscrito por profissional habilitado, para comprovar o regular 

funcionamento do medidor de consumo de energia, conforme 

determinação judicial. A requerida não apresentou provas da utilização da 

energia na quantidade faturada. Apontando o consumidor registro atípico 

de consumo de energia, cumpre à reclamada provar, de forma 

inconcussa, que ocorreu o consumo registrado e, para tanto, teria de 

apresentar o resultado dos testes do medidor, bem como analisado os 

bens elétricos e eletrônicos, e elaborado laudo, firmado por profissional 

habilitado. Pleiteou a parte autora a retificação da fatura contestada. 

Restando comprovado o consumo atípico e não tendo comprovado a 

requerida o efetivo consumo pela parte autora, devido a retificação da 

fatura do mês de outubro/2019, devendo ser considerado o consumo dos 

03 meses posteriores. A parte requerente pleiteia ainda a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida 

confirmou a suspensão no fornecimento da energia elétrica. Na hipótese 

vertente, mostra-se lícito reconhecer que houve falha da empresa 

reclamada, justificadora do não pagamento das faturas, na forma como 

foram emitidas. A concessionária de energia elétrica suspendeu o 

fornecimento de energia, em razão do não pagamento da fatura sub 

judice. É responsável a concessionária de serviço público de energia 

elétrica pelos danos decorrentes do corte indevido do fornecimento do 

serviço, quando se discute judicialmente o consumo considerado atípico, 

tendo em vista constituir ato ilícito, caracterizador do dano moral. 

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da 

indenização. 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, não há prova de que a 

reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é uma 

empresa de grande porte. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, gera substanciais transtornos e constrangimentos. A requerida 

foi citada em 24/10/2019 e consta no histórico de OS apresentado pela 

própria empresa que a energia foi religada em 28/10/2019, ou seja, 04 dias 

após a citação. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$7.000,00. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para: 1) determinar a retificação da fatura 

do mês de outubro/2019, a qual deverá constar a média de consumo dos 

três meses posteriores, devendo a requerida enviar a fatura com prazo de 

vencimento de 30 dias e; 2) condenar a reclamada a pagar à parte autora 

a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização pelos 

danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (24/10/2019). 

Determino ainda que a requerida apresente aos autos a retificação da 

fatura do mês de outubro/2019 e no prazo de 30 dias a contar da ciência 

da presente decisão. Ratifico a liminar concedida. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA KELLY SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002237-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SHEILA KELLY SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da retificação do polo passivo A requerida requereu a 

retificação do polo passivo, para que passe a constar ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que foi a 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. que 

apresentou contestação, nada obsta que ela figure no polo passivo da 

presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. Procedam-se as 

devidas retificações. - Da Prescrição Alega a reclamada que a pretensão 

autoral encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente 

ação ocorreu em 2016, tendo a ação sido proposta somente após o prazo 

de 03 (três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, 

em que pese à alegação da parte requerida, a pretensão autoral é 

amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a 

hipótese de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 

do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Ademais, entendo que 

no presente caso, por se tratar de negativação do nome da parte autora 

ainda ativa, o dano é continuado ao longo do tempo. Rejeito, pois, a 

preliminar em epígrafe. - Da incompetência territorial Arguiu a parte 

reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a parte autora não 

apresentou comprovante de residência em seu nome. Em que pese o 

entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da litispendência e conexão Arguiu a 

requerida a existência de conexão, todavia, em análise ao processo 

mencionado, verifica-se que discute-se débitos distintos. Rejeito. - Da 

ausência de documentos comprobatórios Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte requerente SHEILA KELLY 

SOUZA que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por 

02 débitos no valor total de R$546,02, todavia, não contratou com a 

empresa. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato 

ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais 

e ter apresentado relatório de ligações, faturas e telas sistêmicas, as 

mesmas não são documentos hábeis a comprovar a contratação por se 

tratar de documento unilateral, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 
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serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, uma 

vez que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Registra-se que conforme 

extrato apresentado com a inicial verifica-se que a parte autora possui 

restrições posteriores lançadas pela própria requerida e pela OI S/A, as 

quais não restaram demonstradas como indevidas tendo em vista que em 

relação aos débitos da ora requerida ainda estão pendentes de 

julgamento, conforme se verifica nos autos 1002245-80.2020.8.11.0002 e 

em desfavor da OI S/A não se verifica a distribuição de ação 

questionando o referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a 

Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte 

reclamante no rol dos inadimplentes e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002300-31.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA ALVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente JULIANA ALVES DE CAMPOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por 04 débitos nos valores de 

R$223,54; R$334,11; R$142,30 e R$167,04, todavia, não realizou qualquer 

contrato com a empresa. Contesta a requerida aduzindo que a parte 

autora contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais e ter apresentado ficha cadastral, relatório de 

contas e telas sistêmicas, tais documentos não hábeis a comprovar a 

contratação, uma vez que são considerados documentos unilaterais, 

portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência 

do débito que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela 

parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA AO JUÍZO A SEGURANÇA 

NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. 

REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE APRESENTADO PELA 

CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A DATA EM QUE FOI 

EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR (limitando-se a uma 

mera menção da data correspondente ao vencimento da dívida), razão 

pela qual, tenho que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se dignou em 

obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 
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Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1002276-03.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MILENA DE OLIVEIRA 

MOREIRA REQUERIDO: BANCO IBI Vistos etc. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente intimada, e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1016908-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

ABILIO JOSE FERRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

PAULA FRANCINETI DE MORAES (REQUERENTE)

JARDEL FERRAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016908-68.2019.811.0002 Reclamante: Paula Francineti de 

Moraes Reclamante: Jardel Ferraz de Moraes Reclamante: Ana Paula 

Ferraz de Moraes Reclamante: Abilio José Ferraz de Moraes Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, as partes Requerentes 

requerem a expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado junto ao Banco do Brasil, Agência 3325-1, Conta Corrente 

32330-6, de titularidade de seu esposo falecido, o Sr. Edson Conceição de 

Campos Moraes. O Banco do Brasil não respondeu a solicitação, contudo 

a parte Requerente conseguiu a confirmação do saldo, conforme extrato 

apresentado na movimentação 29798766, onde consta que o Sr. Edson, 

possuía em sua conta o valor de R$ 4.373,36 (quatro mil, trezentos e 

setenta e três reais e trinta e seis centavos). Assim diante da inexistência 

de litígio no presente procedimento de jurisdição voluntária, reconheço o 

direito das partes Reclamantes em realizar o levantamento dos valores 

depositados em nome de seu esposo e pai. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e determino a expedição de Alvará Judicial, para que seja 

liberado o saldo de R$ 4.373,36 (quatro mil, trezentos e setenta e três 

reais e trinta e seis centavos), existente na Conta de titularidade de 

EDSON CONCEIÇÃO DE CAMPOS MORAES, CPF 103.442.761-04, 

depositado junto a Agência 3325-1, Conta Corrente 32330-6, em favor da 

parte Requerente. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020056-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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 DA SILVA COSTA Endereço: RUA 04, 07, 

PQ SAO JOAO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

TELMA DA SILVA 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. 

1020056-87.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

05/02/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: TELMA DA SILVA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 
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pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de dezembro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020056-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1020056-87.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008804-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR PINTO DE ARRUDA JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008804-87.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 19:14:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008795-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RENATO LEITE DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Tricolor, S/N, Quadra 21 Lote 12, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-060 Senhor(a) RENATO LEITE DO NASCIMENTO: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008795-28.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 11.161,92 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 06/09/2019 Hora: 13:30 

REQUERENTE: RENATO LEITE DO NASCIMENTO Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008795-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008795-28.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008352-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERLEY LINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: RANDERLEY LINO DE ARRUDA Endereço: RUA 

TARUMÃ, (RES J C GUIMARÃES), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78149-532 Senhor(a) RANDERLEY LINO DE ARRUDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1008352-77.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 11/11/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: RANDERLEY 

LINO DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 9 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008352-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDERLEY LINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1008352-77.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 23 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

23/03/2020 17:46:27

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006477-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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. 1006477-72.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010947-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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: DEBORA NUNES ESPERIDIAO Endereço: Rua 

cento e vinte, 02, quadra 32, Jardim Eldorado, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) DEBORA NUNES ESPERIDIAO: 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. 1010947-49.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.348,34 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 29/11/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: DEBORA NUNES 

ESPERIDIAO Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 
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COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 de outubro de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010947-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1010947-49.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012915-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ROBERTO GONCALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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. 1012915-17.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010509-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA SILVA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1010509-23.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 23 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009196-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009196-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento/notificação referente ao 

protesto anunciado, sob pena de indeferimento da inicial (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC). Ademais, determino a juntada do boleto (R$ 

240,44) com os códigos de barras, a fim de verificar a autenticidade do 

pagamento. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005930-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005930-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARTA MARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da obrigação 

realizado no id. N. 30357612 - Petição, sem qualquer ressalva, julgo 

prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 25965089 - 

Embargos de Declaração. Intime-se a Reclamante para se manifestar 

quanto ao pagamento efetuado, informando a conta para a liberação do 

valor, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo concordância, expeça-se o 

Alvará Judicial, caso haja procuração específica para “receber e dar 

quitação”, em favor da Exequente e arquive-se com as baixas de estilo. 

Caso a Exequente informe valor remanescente, intime-se a executada 

para pagamento espontâneo, ou impugnação no mesmo prazo. Após 

volte-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013105-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO AQUINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013105-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRO AQUINO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da obrigação 

realizado no id. N. 30268898 - Petição , sem qualquer ressalva, julgo 

prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 27038336 - 

Embargos de Declaração . Intime-se a Reclamante para se manifestar 

quanto ao pagamento efetuado, informando a conta para a liberação do 

valor, no prazo de 10 (dez) dias. Havendo concordância, expeça-se o 

Alvará Judicial, caso haja procuração específica para “receber e dar 

quitação”, em favor da Exequente e arquive-se com as baixas de estilo. 

Caso a Exequente informe valor remanescente, intime-se a executada 

para pagamento espontâneo, ou impugnação no mesmo prazo. Após 

volte-me os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018486-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARTINS SERGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018486-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANE MARTINS SERGIO 

REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme se verifica pelo termo audiência. Assim, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se 

os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013299-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013299-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARIOSVALDO MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 27802331 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

27258953 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000803-79.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURIANO BISPO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração no prazo legal. "Haverá obscuridade quando o a 

sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será contraditório o julgado 

que faz, na fundamentação, afirmações inconciliáveis, ou quando daquela 

não podia chegar logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que 

deixar de se pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, 

sobre matérias suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas 

de ofício". SLABI FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 2001, pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos 

Cíveis na Prática, 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos 

declaratórios têm como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, 

de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. No 

entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. 

N. 30075997 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou 

sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, 

uma vez que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na sentença 

prolatada no id. N. 29667852 - Sentença estando tal decisório correto, 

pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, 

inconformada com a decisão embargada, devia valer-se do recurso 

adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida 

em que não há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou 

contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25412685 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Assim, não verifico a 

ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na sentença 

prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram presentes os 

requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado no próprio 

título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006759-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABELA DE OLIVEIRA PINTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25393027 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

24920656 - Sentença . Nesse sentido, a parte embargante, inconformada 

com a decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. 

CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não 

há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a 

serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006488-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006488-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANA DOS SANTOS 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25396977 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

24917323 - Sentença , estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006037-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006037-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCELIA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 
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completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração, 

id. N. 25394363 - Embargos de Declaração, não encontram guarida. Isto 

porque, embora rotulados declaratórios, os embargos não pretendem 

suprir omissão ou sanar dúvidas quanto à supostas obscuridades, mas 

sim conduzir à um novo julgamento com apreciação de provas até então 

desconhecidas nos autos. A Embargante traz aos autos, apenas agora, 

após a prolação da sentença de mérito, documentos alegando comprovar 

os fatos por ela descritos. Ocorre que o prazo para juntada de tais 

documentos precluiu, inexistindo, portanto a existência de contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão do id. N. 24948363 - Sentença. É 

esse o entendimento da jurisprudência dominante: MANDADO DE 

SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO 

APONTADA. JUNTADA TARDIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embora alegue 

contradição no acórdão embargado, e fundamente seus embargos nos 

incisos I e II do art. 535 do CPC, o embargante, em nenhum momento, 

aponta a contradição que disse existir. Impõe-se, assim, a rejeição dos 

embargos fundados no inciso I do art. 535 do CPC. 2. As "provas" 

juntadas após o ajuizamento da ação e as teses que só agora traz o 

embargante, já em sede de embargos de declaração, não podem ser 

objeto de exame pois, como afirmado no voto condutor do acórdão ora 

embargado, "a via mandamental não comporta dilação probatória, como 

reiteradamente tem afirmado esta Corte". 3. O recurso dos embargos de 

declaração, de natureza limitada, só é cabível nas hipóteses previstas no 

art. 535 do CPC: omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo tais 

vícios, impõe-se a rejeição dos embargos. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 12504 DF 2006/0280092-8, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 02/10/2013) (destaquei) Assim não entendo 

serem cabíveis as alegações da Recorrente, já que não se trata no caso, 

por certo, de obscuridade, omissão ou contradição. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se e cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006037-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006037-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCELIA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração, 

id. N. 25394363 - Embargos de Declaração, não encontram guarida. Isto 

porque, embora rotulados declaratórios, os embargos não pretendem 

suprir omissão ou sanar dúvidas quanto à supostas obscuridades, mas 

sim conduzir à um novo julgamento com apreciação de provas até então 

desconhecidas nos autos. A Embargante traz aos autos, apenas agora, 

após a prolação da sentença de mérito, documentos alegando comprovar 

os fatos por ela descritos. Ocorre que o prazo para juntada de tais 

documentos precluiu, inexistindo, portanto a existência de contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão do id. N. 24948363 - Sentença. É 

esse o entendimento da jurisprudência dominante: MANDADO DE 

SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO 

APONTADA. JUNTADA TARDIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embora alegue 

contradição no acórdão embargado, e fundamente seus embargos nos 

incisos I e II do art. 535 do CPC, o embargante, em nenhum momento, 

aponta a contradição que disse existir. Impõe-se, assim, a rejeição dos 

embargos fundados no inciso I do art. 535 do CPC. 2. As "provas" 

juntadas após o ajuizamento da ação e as teses que só agora traz o 

embargante, já em sede de embargos de declaração, não podem ser 

objeto de exame pois, como afirmado no voto condutor do acórdão ora 

embargado, "a via mandamental não comporta dilação probatória, como 

reiteradamente tem afirmado esta Corte". 3. O recurso dos embargos de 

declaração, de natureza limitada, só é cabível nas hipóteses previstas no 

art. 535 do CPC: omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo tais 

vícios, impõe-se a rejeição dos embargos. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 12504 DF 2006/0280092-8, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 02/10/2013) (destaquei) Assim não entendo 

serem cabíveis as alegações da Recorrente, já que não se trata no caso, 

por certo, de obscuridade, omissão ou contradição. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se e cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006634-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR MONTEIRO RODER (REQUERENTE)

BENEDITO SATURNINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006634-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO SATURNINO 

PEREIRA, VANIR MONTEIRO RODER REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. DECIDO. Não havendo 

a necessidade de mais provas, para além das documentais, a lide será 

apreciada na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O ponto 

nodal da presente celeuma consiste em apurar a base de cálculo a ser 

considerada à incidência da contribuição previdenciária de servidores 

inativos, comprovadamente portadores de doenças incapacitantes. A 

Constituição Federal, ao regular o regime de previdência dos servidores 

ocupantes de cargos efetivos, assim estabelece: Art. 40. O regime próprio 

de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá 

caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente 

federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. [...] § 

18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para 

os servidores titulares de cargos efetivos. [...] § 21. A contribuição 

prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 

proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante. Nesse sentido, nada 

obstante tenha a parte requerida apresentado decisões do Supremo 

Tribunal Federal, com entendimento de que a referida norma possuiria 
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eficácia limitada, dependendo, assim, de edição de lei complementar pelo 

ente estatal, se equivoca ao alegar que o Estado de Mato Grosso ainda 

não teria regulamentado a matéria. Isso porque o § 4º do art. 2º da Lei 

Complementar nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 

524/2014, prescreve o seguinte: Art. 2º. [...] § 4° Para efeito do disposto 

no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se 

doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV 

da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam 

totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente 

reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. 

(Acrescentado pela LC 524/14) Assim, inegável a aplicação integral da 

norma constitucional em comento aos servidores públicos do Estado de 

Mato Grosso. No presente caso, tratam-se de servidores aposentados 

portadores das moléstias de alienação mental e neoplasia maligna, ambas 

constantes do rol de doenças incapacitantes da Lei nº 7.713/88: Art. 6º 

Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos 

por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma 

motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de 

moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose 

múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Assim, o direito à isenção pleiteada é 

cristalino. O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido 

neste sentido. A respeito: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE POR INVALIDEZ PERMANENTE. DESCONTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 11% SOBRE O 

QUE EXCEDER O TETO SIMPLES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. AFRONTAA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS 

PROVENTOS QUE EXCEDER AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO 

ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. Fere direito líquido e certo do impetrante, 

Policial Militar, transferido para inatividade por ser portador de doença 

incapacitante, o desconto a título de contribuição previdenciária, sobre o 

que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 

40, §18 da CF), pois com a vigência da Emenda Constitucional n. 47/05, 

que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, é legal a 

contribuição previdenciária, nas condições do impetrante, apenas sobre o 

valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social (artigo 40, §21 da CF). 

(Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo - Relatora 

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Dj 07/08/2014) No que 

tange à ausência de prévio requerimento administrativo, também alegada 

pelo requerido, registro que tal fato, por si só, não enseja o 

reconhecimento da ausência de omissão estatal, tendo-se em vista que o 

próprio Estado reconheceu a incapacidade dos autores, por meio de 

perícias médicas oficiais – Benedito fora reformado por esta razão e Vanir 

logrou êxito em obter, administrativamente, isenção do Imposto de Renda. 

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. 

ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA 

INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE. 1. Ausência de Interesse Processual. 

Desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo, 

tendo em vista a garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da CF, 

que permite à parte postular sua pretensão diretamente em juízo. 2. Mérito. 

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 21, garante a isenção da 

contribuição previdenciária ao servidor inativo que for portador de doença 

incapacitante e seus proventos não ultrapassarem o limite máximo fixado 

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Tal norma 

constitucional possui eficácia plena, ou seja, é autoaplicável, visto que não 

exige sua regulamentação posterior por meio de lei complementar. Na 

espécie, restou comprovado nos autos que a parte autora é portadora de 

doença grave incapacitante, a qual se enquadra nas hipóteses do art. 

158, § 1º, da Lei Complementar 10.098/94, fazendo jus, portanto, à 

isenção da contribuição previdenciária pleiteada na inicial. 3. Termo Inicial 

da Restituição. O termo da restituição é a data a partir da qual a 

Administração Pública teve ciência da enfermidade que acomete o autor, 

respeitada a prescrição quinquenal. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008771768 RS, Relator: Laura de 

Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/02/2020) O termo 

inicial da isenção discutida, conforme entendimento jurisprudencial 

hodierno, será a data da ciência inequívoca, por parte da Administração, 

do acometimento dos autores pelas doenças respectivas. Nesse sentido: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. A fim de que não haja 

dúvidas a respeito do termo inicial, esclareço que a data do conhecimento 

da moléstia, no caso concreto, corresponde a do laudo oficial constante 

nos autos, ressalvada a prescrição quinquenal. EMBARGOS ACOLHIDOS. 

UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009055492 RS, Relator: Mauro Caum 

Gonçalves, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/02/2020) RECURSO INOMINADO. 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

DOENÇA INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 21, DA CF. 

NORMA DE EFICÁCIA PLENA. ART. 158, § 1º, DA LC Nº 10.098/94. 

REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AUTOR. TERMO INICIAL DA 

CONDENAÇÃO. A CONTAR DA DATA EM QUE COMPROVADA A DOENÇA 

INCAPACITANTE JUNTO À ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDÉBITO 

DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA Nº 905 DO STJ. REFORMA NO 

PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 

71008759268 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 

24/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: 31/10/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

APOSENTADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. 

DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO 

RETROATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1 - É direito do servidor 

público aposentado a isenção para recolhimento do imposto de renda e da 

contribuição previdenciária, caso acometido por doença grave, conforme 

esculpido no art. 40, § 21, da Constituição Federal e artigos 23 e 45 da Lei 

Complementar Estadual nº 77/2010. 2 - Nestes casos, o termo inicial da 

isenção será a partir da constatação por laudo médico oficial de que o 

aposentado está acometido por doença grave, conforme entendimento 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - Na ausência de laudo 

médico oficial, a isenção tributária terá como termo inicial a data do 

requerimento administrativo, uma vez que a Administração Pública não 

poderia conceder o benefício sem ter ciência da moléstia acometida pelo 

aposentado. 4 - No Estado de Goiás, ausente lei que regule a data do 

termo inicial da isenção, aplica-se a casos análogos, o art. 3º da 

Resolução nº 15/2007 do Conselho Estadual de Previdência, que 

estabelece o requerimento administrativo como data de início para fruição 

do direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, AC nº 

197982-57.2011.8.09.0051, Rel. DR (A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA 

FILHO, 5ª CC, julgado em 19/09/2013, DJe 1399 de 02/10/2013) Assim, no 

caso em tela, considerar-se-á como referido marco a data da constatação 

da moléstia pela perícia médica oficial estadual, nos procedimentos 

administrativos encampados pelas partes para fins de aposentadoria e 

isenção do imposto de renda, respeitada a prescrição quinquenal. 

Destarte, BENEDITO SATURNINO PEREIRA faria jus à isenção, e 

consequente restituição dos descontos indevidos, desde 18.09.2001, e 

VANIR MONTEIRO RODER, desde 06.03.2009. Nada obstante, os valores 

vencidos antes de julho de 2014 restam prescritos, uma vez que excedem 

o quinquênio prescricional das demandas movidas contra a Fazenda 

Pública. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar os requeridos ao ressarcimento 

das contribuições previdenciárias descontadas das partes requerentes 

sobre os valores de sua remuneração inferiores ao dobro do teto máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de 

julho de 2014 até a presente data, ficando cada demandado responsável 

por sua quota parte (Estado de Mato Grosso até dezembro de 2014 e 

MT-Prev a partir de janeiro de 2015), com correção monetária pelo IGP-DI a 

partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir 

do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 

do STJ). Por fim, determino que os demandados se abstenham de realizar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 402 de 459



novos recolhimentos previdenciários sobre os valores que não 

ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social das partes requerentes, nos termos do 

art. 40, § 21, da Constituição Federal. Via de consequência, encerro a 

fase de conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007995-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELAIDES ALVES SANTANA (REQUERENTE)

ROBERTO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

JUDITE FRANCISCA PINTO DE MORAES AGUIAR OAB - 031.445.801-80 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007995-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DELAIDES ALVES SANTANA, 

ROBERTO AGUIAR PROCURADOR: JUDITE FRANCISCA PINTO DE 

MORAES AGUIAR REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. DECIDO. 

Não havendo a necessidade de mais provas, para além das documentais, 

a lide será apreciada na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O ponto nodal da presente celeuma consiste em apurar a base de cálculo 

a ser considerada à incidência da contribuição previdenciária de 

servidores inativos, comprovadamente portadores de doenças 

incapacitantes. A Constituição Federal, ao regular o regime de previdência 

dos servidores ocupantes de cargos efetivos, assim estabelece: Art. 40. 

O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 

efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial. [...] § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo 

que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. [...] § 21. A 

contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as 

parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o 

dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o 

beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Nesse 

sentido, o § 4º do art. 2º da Lei Complementar nº 202/2004, com redação 

dada pela Lei Complementar nº 524/2014, prescreve o seguinte: Art. 2º. 

[...] § 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, 

e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas 

constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer 

atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial 

do Estado de Mato Grosso. (Acrescentado pela LC 524/14) Assim, 

inegável a aplicação integral da norma constitucional em comento aos 

servidores públicos do Estado de Mato Grosso. No presente caso, 

tratam-se de servidores aposentados portadores das moléstias de 

síndrome da imunodeficiência adquirida e cegueira, ambas constantes do 

rol de doenças incapacitantes da Lei nº 7.713/88: Art. 6º Ficam isentos do 

imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas 

físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por 

acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia 

profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 

neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e 

incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 

anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 

doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, 

síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da 

medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois 

da aposentadoria ou reforma. Assim, o direito à isenção pleiteada é 

cristalino. O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido 

neste sentido. A respeito: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A 

INATIVIDADE POR INVALIDEZ PERMANENTE. DESCONTO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERCENTUAL DE 11% SOBRE O 

QUE EXCEDER O TETO SIMPLES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. AFRONTAA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS 

PROVENTOS QUE EXCEDER AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO 

ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. Fere direito líquido e certo do impetrante, 

Policial Militar, transferido para inatividade por ser portador de doença 

incapacitante, o desconto a título de contribuição previdenciária, sobre o 

que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 

40, §18 da CF), pois com a vigência da Emenda Constitucional n. 47/05, 

que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, é legal a 

contribuição previdenciária, nas condições do impetrante, apenas sobre o 

valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social (artigo 40, §21 da CF). 

(Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo - Relatora 

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Dj 07/08/2014) O termo 

inicial da isenção discutida, conforme entendimento jurisprudencial 

hodierno, será a data da ciência inequívoca, por parte da Administração, 

do acometimento dos autores pelas doenças respectivas. Nesse sentido: 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. A fim de que não haja 

dúvidas a respeito do termo inicial, esclareço que a data do conhecimento 

da moléstia, no caso concreto, corresponde a do laudo oficial constante 

nos autos, ressalvada a prescrição quinquenal. EMBARGOS ACOLHIDOS. 

UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009055492 RS, Relator: Mauro Caum 

Gonçalves, Data de Julgamento: 19/02/2020, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/02/2020) RECURSO INOMINADO. 

TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

DOENÇA INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 21, DA CF. 

NORMA DE EFICÁCIA PLENA. ART. 158, § 1º, DA LC Nº 10.098/94. 

REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AUTOR. TERMO INICIAL DA 

CONDENAÇÃO. A CONTAR DA DATA EM QUE COMPROVADA A DOENÇA 

INCAPACITANTE JUNTO À ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA NO MÉRITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDÉBITO 

DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA Nº 905 DO STJ. REFORMA NO 

PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 

71008759268 RS, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 

24/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: 31/10/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

IMPORTÂNCIAS PAGAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

APOSENTADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. 

DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO 

RETROATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1 - É direito do servidor 

público aposentado a isenção para recolhimento do imposto de renda e da 

contribuição previdenciária, caso acometido por doença grave, conforme 

esculpido no art. 40, § 21, da Constituição Federal e artigos 23 e 45 da Lei 

Complementar Estadual nº 77/2010. 2 - Nestes casos, o termo inicial da 

isenção será a partir da constatação por laudo médico oficial de que o 

aposentado está acometido por doença grave, conforme entendimento 

sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 - Na ausência de laudo 

médico oficial, a isenção tributária terá como termo inicial a data do 

requerimento administrativo, uma vez que a Administração Pública não 

poderia conceder o benefício sem ter ciência da moléstia acometida pelo 

aposentado. 4 - No Estado de Goiás, ausente lei que regule a data do 

termo inicial da isenção, aplica-se a casos análogos, o art. 3º da 

Resolução nº 15/2007 do Conselho Estadual de Previdência, que 

estabelece o requerimento administrativo como data de início para fruição 

do direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, AC nº 

197982-57.2011.8.09.0051, Rel. DR (A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA 

FILHO, 5ª CC, julgado em 19/09/2013, DJe 1399 de 02/10/2013) Assim, no 

caso em tela, considerar-se-á como referido marco a data da constatação 
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da moléstia pela perícia médica oficial estadual, nos procedimentos 

administrativos encampados pelas partes para fins de isenção do imposto 

de renda, respeitada a data de transferência para a inatividade. Destarte, 

DELAIDES ALVES SANTANA faria jus à isenção, e consequente 

restituição dos descontos indevidos, desde 28.07.2016 (data da reforma), 

e ROBERTO AGUIAR, desde o mês 11.2015 (conforme delimitação do 

pleito constante da inicial). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para 

condenar a requerida ao ressarcimento das contribuições previdenciárias 

descontadas das partes requerentes sobre os valores de sua 

remuneração inferiores ao dobro do teto máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social - a partir de julho de 2016 

com relação a DELAIDES ALVES SANTANA e a partir de novembro de 

2015 para ROBERTO AGUIAR, até a presente data, com correção 

monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e 

juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, 

§1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, determino que a demandada 

se abstenha de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre os 

valores que não ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social das partes requerentes, 

nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. Via de consequência, 

encerro a fase de conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei 

nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012148-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - 006.379.521-38 (PROCURADOR)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012148-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLINDA SOUSA LIMA 

PROCURADOR: MARLI DANTAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos, etc. Dispensado o relatório por força do que prescreve o 

art. 38 da Lei nº 9099/95; Fundamento e decido. Diante dos fatos e 

fundamentos jurídicos discutidos nesses autos, bem como dos 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de modo que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

importante compreender a inafastável incidência das leis consumeristas 

ao caso sub judice. Note-se que uma vez que o Estado, aqui tomado em 

ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva 

prestar serviços não exclusivos da administração pública, imiscuindo-se 

em relações tipicamente consumeristas, necessária se faz a aplicação, ao 

caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, de 

modo que os “privilégios” da Administração não encontram guarida, nesta 

hipótese. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. TRÊS RIOS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com pedido de repetição do indébito com o escopo de se ver o 

autor desobrigado do pagamento da cobrança de esgoto pela autarquia ré, 

bem como o ressarcimento em dobro dos valores pagos. 2. Existe, na 

hipótese, relação de consumo entre o prestador do serviço e a autora, 

sendo aplicáveis as normas insertas no Código Consumerista. [...] (TJ-RJ - 

APL: 00058917620118190045 RJ 0005891-76.2011.8.19.0045, Relator: 

DES. MONICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 18/12/2012, 

OITAVA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 18/04/2013 14:03) Nesse 

contexto, inconcebível, portanto, o requerimento da parte ré que pugna 

pelo reconhecimento da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, 

mormente porque incontestavelmente caracterizada a relação 

consumerista entre as partes, o que juridicamente privilegia a incidência da 

legislação especial sobre a geral, a fim de garantir especial proteção à 

parte vulnerável da relação (consumidor). Ademais, em que pese a 

preliminar de incompetência arguida pelo demandando, trata-se de 

discussão superada ante a tese fixada pelo TJMT no Tema 01, acórdão de 

relatoria do Des. Márcio Vidal, proferido nos autos do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, qual seja: "Compete 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento 

das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) 

salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial." Quanto ao mérito, vale 

ressaltar que o ponto nodal da presente celeuma consiste em 

compreender se a cobrança efetuada na fatura de água da requerente, 

referente ao mês de outubro do ano de 2018, é de fato excessiva, como 

alega a demandante – o que, por sua vez, ensejaria responsabilidade legal 

ao demandado, caso comprovada. Com efeito, colhe-se dos autos que a 

fatura referente ao mês de outubro de 2018, da unidade 78626, 

compreende o valor de R$ 206,31 (duzentos e seis reais e trinta e um 

centavos), com um consumo total de 35 m3 (trinta e cinco metros cúbicos) 

de água, tendo inclusive a consumidora demandado o requerido a 

proceder vistoria local, contestando a fatura, em razão de alegar não ter 

havido uso diverso do habitual que justificasse o excessivo aumento. Para 

a análise adequada quanto a alegação de cobrança excessiva, portanto, 

necessário se faz compreender, em primeiro lugar, qual é a média de 

consumo da unidade 78626. É possível verificar, diante do extrato da 

fatura de água com vencimento em 19/11/2018 (ID 24773764), que o 

consumo de água no imóvel da requerente foi o seguinte: a) 7 m3 no mês 

09/2018; b) 5 m3 no mês 08/2018; c) 10 m3 no mês 07/2018; d) 8 m3 no 

mês 06/2018; e) 11 m3 no mês 05/2018; f) 12 m3 no mês 04/2018. Desse 

modo, tem-se que a média aritmética do consumo de água nos meses 

anteriores ao mês de outubro de 2018 é de 8,83 m3 (oito e oitenta e três 

metros cúbicos). Assim, tendo-se em vista que o consumo do mês de 

outubro de 2018, identificado na fatura, foi de 35 m3 (trinta e cinco metros 

cúbicos) de água, resulta que se trata de consumo que ultrapassa a média 

usual em quase 400% (quatrocentos por cento). Considera-se tal 

consumo, portanto, excessivo. Contudo, resta-nos compreender, de outra 

monta, o motivo pelo qual o consumo de água na unidade da consumidora 

se deu para além da média usual. Nesse momento, passa-se a analisar o 

que alegam as partes, senão vejamos. A requerente alega não ter 

ocorrido nenhum uso diverso do habitual para a configuração do uso além 

da média corrente, vivendo na casa apenas dois adultos e uma criança. 

Por sua vez, em sede de contestação, o requerido se ateu, basicamente, 

a alegar que o hidrômetro contava com mais de 05 (cinco) anos de 

implantação, o que contraria as diretivas da Portaria nº 246/2000, do 

INMETRO, mormente porque estabelece prazo de validade de 05 (cinco) 

para hidrômetros. A esse respeito, o requerido afirma que procedeu com 

vistoria no local, constatando não haver nenhum erro no medidor, de modo 

que o montante apontado na fatura se deu em razão do próprio consumo 

da requerente, o que poderia ter origem em diversos fatores (como 

desperdício ou vazamento interno). Alega ainda a autarquia que informou 

a autora sobre a necessidade de substituição do hidrômetro, a fim de 

prevenir eventuais alterações de consumo, contudo, que mesmo diante do 

aviso a autora quedou-se inerte, fato que denotaria sua culpa exclusiva, 

uma vez que, ainda que a concessionária tenha o dever de realizar a 

substituição, cabe ao proprietário realizar o pedido de troca. Diante de tais 

alegações, entendo que não há razão ao demandado. Em primeiro lugar, 

analisando-se a Portaria nº 246/2000, do INMETRO, verifica-se que não é 

verdadeira a informação de que hidrômetros possuem validade de 05 

(cinco) anos, como alega o demandado. Em nenhuma passagem da 

Portaria nº 246/2000, do INMETRO, há tal informação, senão tão somente o 

seguinte: 8. VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS 8.1 - As 

verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em 

intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não superiores a cinco anos. 8.2 - 

As verificações eventuais são efetuadas nos hidrômetros em uso a 

pedido do usuário, ou quando as autoridades competentes julgarem 

necessária. 8.3 - As verificações periódicas e eventuais devem ser 

realizadas em instalações e/ou condições especificamente aprovadas 

pelo INMETRO. Assim, é inverídica a informação trazida aos autos pela 

autarquia, de que referida Portaria dispõe prazo de validade de cinco anos 

para hidrômetros, senão tão somente que as verificações periódicas 

efetuadas no aparelho não devem ocorrer em períodos superiores a cinco 

anos. Não há ainda, qualquer referência legal que disponha ser dever do 

consumidor a solicitação de troca do hidrômetro, como alega o requerido. 

Ademais, ressalta-se que em atenção a aplicação do instituto da inversão 
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do ônus da prova ao caso concreto, imprescindível a incumbência do 

requerido em provar – no momento oportuno de sua defesa – o contrário 

do alegado pela autora, de modo que a este cabia provar a ocorrência do 

uso diverso do habitual que justificasse o aumento excessivo do consumo 

de água referente ao mês de outubro, fosse ele um vazamento, 

desperdício, ou quaisquer outras condutas diferenciadas e possivelmente 

adotadas pela usuária que identificassem o excessivo aumento. 

Conquanto legal e juridicamente oportunizados o contraditório e ampla 

defesa, com a possibilidade de produção de quaisquer provas que 

julgasse necessárias à comprovação de seu direito de defesa, deixou de 

assim proceder a autarquia, não juntando aos autos nenhum documento 

capaz de validar ou justificar o consumo em excesso impugnado pela 

requerente. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO. APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. A ausência de manifestação da parte no 

momento processual oportuno, quando da intimação para produção de 

provas, acarreta a incidência da preclusão consumativa. Não configura 

cerceamento de defesa a não-realização de perícia técnica, quando 

desnecessária, tratando-se de matéria é exclusivamente de direito, 

comportando julgamento antecipado da lide, suficientes ao julgamento as 

demais provas produzidas no processo. Inteligência do art. 420, parágrafo 

único, II, do CPC. (...). (Agravo, nº 70051431385, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow 

Duro, Julgado em: 25-10-2012). AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA 

- IMPROCEDENCIA - APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CARACTERIZADO - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - PARTE QUE NÃO SE INSURGIU NO MOMENTO PROCESSUAL 

OPORTUNO - REQUISITOS DO ART. 458, DO CPC, DEVIDAMENTE 

ATENDIDOS - ATO JURISDICIONAL FORMALMENTE PERFEITO - 

PRELIMINARES REJEITADAS - PONTO CENTRAL DA DECISÃO NÃO 

IMPUGNADO PELO RECURSO - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 

AC - 487350-5 - Ubiratã - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - 

Unânime - J. 27.05.2010) Assim, tendo-se que a parte requerida não se 

insurgiu no momento processual oportuno, bem como sendo os 

documentos juntados aos autos suficientes à resolução da lide, as provas 

colacionadas ao processo são aptas à comprovação de que a cobrança 

da fatura impugnada é indevida. Tem-se, portanto, que o réu não se 

desincumbiu do dever de comprovar fato que desconstituísse as 

alegações da parte autora, sobretudo justificar a considerável elevação 

da quantia estimada pelo consumo de água. Ademais, evidencia-se que a 

suspensão no abastecimento de água decorreu da impossibilidade de 

adimplemento, gerada pelo próprio arbítrio da autarquia, que majorou 

injustificadamente em quase de 400% o valor cobrado. RECURSO 

INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

CONSUMO EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. APLICAÇÃO 

DO CDC. ACERTADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE 

DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DESTA 

TURMA RECURSAL. A EMISSÃO DE FATURA EM PARÂMATRO SUPERIOR 

AO CONSUMO MENSAL DA UNIDADE, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO 

DA RAZÃO DO REFERIDO AUMENTO, COMPORTA A DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE 

NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DE 

ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e 

provido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso inominado. 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0007556-79.2013.8.16.0033/0 - Pinhais - Rel.: 

LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO - - J. 11.11.2014) A prova, portanto, 

demonstra a abusividade da cobrança relativa à fatura do mês de outubro 

de 2018, considerando o consumo médio da autora, excessivamente 

aumentado em quase quatro vezes e sem motivo razoável. Nesse 

contexto, comprovado o exorbitante aumento na fatura de água da parte 

autora, sem que a parte contrária tivesse justificado o referido aumento, 

imperioso é decretar a nulidade da cobrança, bem como a revisão das 

contas a partir do mês em que o requerido cobrou pelo serviço mais do 

que o efetivamente devido. Conquanto a autora pleiteie por repetição de 

indébito em dobro, não há nos autos prova de que a requerente tenha 

procedido ao pagamento de nenhuma das faturas contestadas – tendo, 

inclusive, o serviço de fornecimento de água obstado por meses –, de 

modo que não há valores a serem devolvidos, pois à demandada não 

foram efetuados. Ademais, no que diz respeito ao dano moral, sequer é 

necessário elucubrar em demasia sobre o tema, porquanto a água é bem 

essencial à dignidade da pessoa humana, de forma que o corte do 

referido serviço, por meses, privando a pessoa e seus familiares de sua 

utilização, ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano, para 

caracterizar efetivo dano moral.  CIVIL. CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA 

EXCESSIVA. NULIDADE. REVISÃO DAS CONTAS. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de 

indébito e indenizatória porque a Ré cobra valores exorbitantes pelo 

serviço de água fornecido ao Autor. O efeito devolutivo se limita ao termo 

inicial da nulidade da cobrança e revisão das contas pela média de 

consumo, devolução do indébito em dobro, dano moral e honorários de 

advogado, havendo trânsito em julgado do capítulo da sentença que 

reconheceu a falha na prestação do serviço. A prova demonstra a 

abusividade da cobrança desde fevereiro de 2014, considerando o 

consumo médio do Autor, excessivamente aumentado em mais do que o 

dobro nos meses seguintes sem motivo razoável. Impõe-se decretar a 

nulidade da cobrança e a revisão das contas a partir do mês em que a Ré 

começou a cobrar pelo serviço mais do que o efetivamente devido. A 

revisão das contas considera os seis meses anteriores ao início da 

cobrança exacerbada, e não o período anterior a distribuição da lide. 

Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de 

restituir em dobro o valor recebido a maior em vista de seu comportamento 

de má-fé por cobrar valor exorbitante pelo serviço. O comportamento da 

Ré extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito 

pela cobrança excessiva, configurado o dano moral. O valor da reparação 

deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua 

repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. A 

condenação do vencido em suportar honorários de advogado deve 

atender aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Recurso provido. (TJ-RJ – APL: 00186002420158190007, Relator: Des(a). 

HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de julgamento: 

04/02/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL). Embora o artigo 944 do Código Civil 

estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que 

o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de 

evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando 

efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor 

ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. 

QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e 

justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem 

implique enriquecimento ilícito. A correção monetária referente à 

indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação 

da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade 

extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10024101924678001 MG , Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/02/2014). Nesses limites, entendo que o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) bem responde à hipótese. Diante de todo o 

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

ACOLHO, EM PARTE, OS PEDIDOS PLEITEADOS PELA AUTORA, 

ratificando a liminar deferida, para o fim de DECLARA A INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS relativos às faturas de outubro de 2018 até o mês de 

outubro de 2019, bem como para determinar a adequação das faturas 

afetas aos meses de outubro de 2018 à outubro de 2019 à média de 

consumo da unidade do imóvel da autora, devendo a consumidora efetuar 

o pagamento após a adequação. Ainda, condeno a autarquia ao 

pagamento de indenização por danos morais, fixados no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a contar 

desta decisão e juros de mora, na forma do art. 1-F, da Lei nº 9494/97, a 

partir do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ). Via de consequência, 

encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9099/95). Preclusa a via 
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recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de março de 2020. AMINI HADDAD CAMPOS Juiza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013435-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013435-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ABRAAO MARTINS 

BARBOSA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Desnecessidade de relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Prescrição 

FGTS. No julgamento do ARE 709212/DF o Supremo Tribunal Federal 

firmou posicionamento no sentido de que a prescrição à reclamação do 

FGTS é trintenária, quando o início do prazo prescricional se iniciou até 

13.11.2014, passando, a partir daí, a ser quinquenal, o que ocorrer 

primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E 

RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - 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 - 

APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...]A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela 

qual "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)” (...) (Apelação / Remessa Necessária 

20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se a regra disposta pelo 

STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição alcançado, sequer 

parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao FGTS. Nessa 

senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da presente 

celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato 

temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) 

geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, 

terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre destacar que, não 

nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea 

Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os 

servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] 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, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 

mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 
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doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 

do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário, somente no direito ao recolhimento do FGTS. 

Cumpre delimitar que não incide a multa de 40% sobre o valor do FGTS. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO POR CONTRARIAR DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS - DIREITOS SOCIAIS – MATÉRIAS DECIDIDAS PELO 

STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS 

APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA 

DOS 40% - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 37, II, 

da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia 

aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, 

o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação 

de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e 
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excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O 

Apelante exerceu cargo público sem que houvesse comprovação da 

necessidade e excepcional interesse público a justificar a contratação 

temporária. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo 

por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida 

entre o Apelante e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz 

de gerar, salvo saldo de salários e FGTS, sem a multa dos 40% 

(repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320). 4. Inexistência 

de saldo de salário ou pagamento de salário integral, posto que tal verba já 

foi paga, conforme demonstra ficha financeira anexa. 9. Recurso de 

Apelação desprovido. (TJ-MT - APL: 000178498201281100371401302017 

MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de 

Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2018) Quanto ao dano moral, em 

razão do não reconhecimento ao pagamento das verbas rescisórias 

(férias, 13º proporcional etc.) conforme pleito exordial, o pedido de dano 

moral resta prejudicado, em razão de ser daquele decorrente. O e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, mesmo nos 

casos em que verifica devido o pagamento de verbas rescisórias a 

servidor público exonerado, afasta o dano moral pelo mero inadimplemento 

ou atraso na quitação: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO TRABALHISTA - 

SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE - APELO QUANTO AO INDEXADOR 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, LEI 

9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 - NÃO 

CABIMENTO NO CASO CONCRETO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ - 

MÉRITO - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PAGAMENTO 

DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - VERBAS 

RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO 

- DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

- PERCENTUAL FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO - SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE. O vínculo 

estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento 

do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna 

indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas 

salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do 

respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo 

trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Não 

há falar em indenização por dano moral, se não ficou comprovado o nexo 

causal entre o dano, que a parte alega ter sofrido, e qualquer ação ou 

omissão do ente público. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia 

certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da 

liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (TJ-MT - APL: 

00199202020138110002600372017 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, 

Data de Julgamento: 10/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o 

período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da 

qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis 

por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação 

do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos 

limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, Rogério. 

Direito e Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública e 

Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23. [2] DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014458-55.2019.8.11.0002. INTERESSADO: KATIA GARCIA GELAMO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. 

DECIDO. Não havendo a necessidade de mais provas, para além das 

documentais, a lide será apreciada na forma do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. De proêmio, adverte-se que não procedem os pedidos 

postos em desfavor do Estado de Mato Grosso, conquanto a MTPREV – 

Mato Grosso Previdência seja autarquia pública com patrimônio próprio e 

autonomia administrativa/financeira, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 

Complementar Estadual nº 560/2014, sendo responsável pelos descontos 

ora discutidos em sua integralidade, posto que posteriores a janeiro de 

2015. O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a 

legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da servidora afeta ao adicional decorrente do exercício de 

função gratificada de dedicação exclusiva. Nesse sentido, nada obstante 

tenha a parte requerida apresentado decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo de controvérsia (543-C do 

CPC/1973), velando pela legalidade da exação nas parcelas não 

computáveis para fins de aposentadoria, os precedentes em comento 

foram superados (overruling). Com efeito, no julgamento do Tema 163, que 

trata exatamente da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade (leading 

case: RE 593068), o Pretório Excelso, reafirmando sua própria 

jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de cobrança da contribuição 

previdenciária sobre as verbas não incorporáveis para fins de 

aposentadoria. Ementa: 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. (Tema 163 do STF, Leading case: RE 

593068, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 11/10/2018 e p. 19/10/2018). 

Nesse liame, a situação jurídica dos servidores do Estado de Mato Grosso 

em exercício de funções gratificadas de dedicação exclusiva se adequa 

perfeitamente à ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo 
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Tribunal Federal, vez que tratam-se de verbas não incorporáveis para fins 

de aposentadoria. Isso porque, conquanto o artigo 2º, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 202 de 2004, preveja contribuição à razão de 

11% sobre a remuneração, estabelece o art. 213, II, III e incisos, da Lei 

Complementar Estadual nº 04 de 1990, que a aposentadoria do servidor 

observará os proventos, bem como o art. 4º, § 1º, VIII, da Lei nº 10.887 de 

2004, exclui expressamente a parcela recebida em decorrência de função 

gratificada da base de cálculo da contribuição previdenciária. É este o 

posicionamento da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

conforme segue: PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL 

ÚNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO. TEMA 167 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS 

DE APOSENTADORIA. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de 

Repercussão Geral, fixou 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”. O 

precedente vinculante TEMA 163 do STF definiu que as vantagens 

pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Deve ser realizada a adequação 

do acórdão proferido pela Turma Recursal Única com a orientação firmada 

pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da 

repercussão geral. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão 

inserta no art. 1.030, II, do CPC/15. (N.U 1000779-93.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Para além da decisão do 

Supremo (bastante por si só – 927, III, do Diploma de Processo Civil), 

cumpre acrescer que eventual desconto em parcela não computável para 

fins de aposentadoria afrontaria os §§ 3º e 12, do art. 201, bem como o § 

11, do art. 201, todos da Constituição Federal. Portanto, uma vez que o 

pedido da requerente guarda paridade com decisão de caráter vinculativo 

do Supremo Tribunal Federal, é de se acolher o pedido. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO O PEDIDO 

com relação ao Estado de Mato Grosso e ACOLHO PARCIALMENTE O 

PEDIDO, para condenar a requerida MT-Prev ao ressarcimento das 

contribuições previdenciárias descontadas sobre a função gratificada da 

parte requerente, de abril de 2017 até a presente data, com correção 

monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e 

juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, 

§1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, determino que a demandada 

se abstenha de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre a 

função gratificada da requerente, e demais verbas não computáveis para 

fins de aposentadoria (Tema 163 do STF). Via de consequência, encerro a 

fase de conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito
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MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011993-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CIBELLY CRISTINY PEREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma da Lei nº 9099/95. 

DECIDO. Não havendo a necessidade de mais provas, para além das 

documentais, a lide será apreciada na forma do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a 

legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da servidora afeta ao adicional decorrente do exercício de 

função gratificada de dedicação exclusiva e de aulas adicionais. Nesse 

sentido, nada obstante tenha a parte requerida apresentado decisões do 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo de 

controvérsia (543-C do CPC/1973), velando pela legalidade da exação nas 

parcelas não computáveis para fins de aposentadoria, os precedentes em 

comento foram superados (overruling). Com efeito, no julgamento do Tema 

163, que trata exatamente da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços 

extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade (leading 

case: RE 593068), o Pretório Excelso, reafirmando sua própria 

jurisprudência, decidiu pela impossibilidade de cobrança da contribuição 

previdenciária sobre as verbas não incorporáveis para fins de 

aposentadoria. Ementa: 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. (Tema 163 do STF, Leading case: RE 

593068, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 11/10/2018 e p. 19/10/2018). 

Nesse liame, a situação jurídica dos servidores do Estado de Mato Grosso 

em exercício de funções gratificadas de dedicação exclusiva se adequa 

perfeitamente à ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo 

Tribunal Federal, vez que tratam-se de verbas não incorporáveis para fins 

de aposentadoria. Isso porque, conquanto o artigo 2º, I, da Lei 

Complementar Estadual nº 202 de 2004, preveja contribuição à razão de 

11% sobre a remuneração, estabelece o art. 213, II, III e incisos, da Lei 

Complementar Estadual nº 04 de 1990, que a aposentadoria do servidor 

observará os proventos, bem como o art. 4º, § 1º, VIII, da Lei nº 10.887 de 

2004, exclui expressamente a parcela recebida em decorrência de função 

gratificada da base de cálculo da contribuição previdenciária. É este o 

posicionamento da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

conforme segue: PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL 

ÚNICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL COM 

MÉRITO JULGADO. TEMA 167 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO 

DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS 

DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE REGIME DE PLANTÃO 

E ADICIONAL NOTURNO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS 

DE APOSENTADORIA. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(TEMA 163). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de 

Repercussão Geral, fixou 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”. O 

precedente vinculante TEMA 163 do STF definiu que as vantagens 
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pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base 

de cálculo da contribuição previdenciária. Deve ser realizada a adequação 

do acórdão proferido pela Turma Recursal Única com a orientação firmada 

pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do TEMA 163 da 

repercussão geral. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme previsão 

inserta no art. 1.030, II, do CPC/15. (N.U 1000779-93.2016.8.11.0001, 

TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 

24/06/2019, Publicado no DJE 03/07/2019) Para além da decisão do 

Supremo (bastante por si só – 927, III, do Diploma de Processo Civil), 

cumpre acrescer que eventual desconto em parcela não computável para 

fins de aposentadoria afrontaria os §§ 3º e 12, do art. 201, bem como o § 

11, do art. 201, todos da Constituição Federal. Portanto, uma vez que o 

pedido da requerente guarda paridade com decisão de caráter vinculativo 

do Supremo Tribunal Federal, é de se acolher o pedido. Por fim, anoto que 

a repetição do indébito, neste caso, não é dobrada, por não se tratar de 

relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, mas sim de relação tributária entre Ente Público e 

Administrado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO para condenar os 

requeridos ao ressarcimento das contribuições previdenciárias 

descontadas sobre a função gratificada e aulas adicionais da parte 

requerente, de setembro de 2014 até a presente data, ficando cada 

demandado responsável por sua quota parte (Estado de Mato Grosso até 

dezembro de 2014 e MT-Prev a partir de janeiro de 2015), com correção 

monetária pelo IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e 

juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, 

§1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, determino que os 

demandados se abstenham de realizar novos recolhimentos 

previdenciários sobre a função gratificada e eventuais horas adicionais da 

requerente, e demais verbas não computáveis para fins de aposentadoria 

(Tema 163 do STF). Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008705-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA FLANOFA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008705-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABELA FLANOFA 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo a necessidade da produção de 

provas, para além das documentais, anoto que a lide será julgada na 

forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O ponto nodal do 

debate em esgrima reside em verificar se a demandante, aprovada em 

concurso público, possui direito a provimento judicial à sua imediata 

nomeação para o cargo pretendido. Consoante se extrai dos documentos 

encartados ao processo, a autora logrou êxito no exame público pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, para o preenchimento do cargo 

de Técnico de Desenvolvimento Educacional – Técnico de 

Desenvolvimento Infantil, por meio do Edital nº 001/2017/PMVG/MT. 

Previstas 174 vagas de ampla concorrência e 13 vagas reservadas a 

pessoas com deficiência, a demandante foi aprovada na 146ª colocação. 

Fundamenta seu pleito, em síntese, na afirmação de que subsistem 263 

contratados temporários exercendo, de forma precária, o mesmo cargo 

para o qual fora aprovada (conforme Ofício da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer), insistindo no seu direito à nomeação, 

face a preterição realizada pelo ente municipal. Nada obstante, a parte não 

logrou êxito em demonstrar se essas contratações ou eventuais 

renovações se deram após a homologação do certame público para 

provimento do mesmo cargo, o que poderia, em tese, demonstrar a 

preterição da candidata aprovada. Com efeito, no julgamento do Tema 161, 

que trata exatamente da nomeação de candidato classificado entre as 

vagas previstas no edital de concurso público (leading case: RE 

598.099/MS), o Pretório Excelso, reformando sua própria jurisprudência, 

firmou tese no sentido de que o candidato aprovado em concurso público 

dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à 

nomeação: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não 

poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, 

passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do 

concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que 

declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação 

para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...] 

(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 

30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ 

VOL-00222-01 PP-00521) Dessarte, é certo que a Administração Pública 

fica vinculada às normas do edital e, portanto, é obrigada a preencher as 

vagas previstas para o certame, devendo fazê-lo dentro do prazo de 

validade do concurso, podendo, no entanto, eleger o momento mais 

oportuno para tanto. Não cabe ao Judiciário, nesse ponto, se imiscuir no 

mérito administrativo do presente caso, competindo unicamente ao ente 

municipal, no exercício de seu poder discricionário, ponderar os critérios 

de conveniência e oportunidade à aferição do melhor momento para 

nomear os candidatos aprovados em seus respectivos cargos, respeitada 

a vigência do concurso, ainda em plena validade. Portanto, uma vez que o 

pedido da requerente esbarra em decisão de caráter vinculativo do 

Supremo Tribunal Federal, inviável seu acolhimento. No mesmo sentido, 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO – ALEGAÇÃO DE 

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS 

SUPOSTAS NOMEAÇÕES DE TERCEIROS PARA O EXERCÍCIO DA MESMA 

FUNÇÃO PREVISTO NO CERTAME – CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE 

VALIDADE – PRORROGÁVEL POR MAIS DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE ATO 

ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA. O candidato aprovado em concurso 

público, dentro do número de vagas ofertados em edital, tem o direito 

público subjetivo à nomeação, cumprindo à Administração Pública o dever 

de providenciá-la, no prazo de validade do certame, ressalvada situação 

superveniente, imprevisível, grave e necessária que a impeça de dar 

cumprimento a tal dever, e por isso, nessa medida, deve a Administração 

justificar seus atos. No caso, embora a Impetrante tenha direito subjetivo à 

nomeação, neste momento, está adstrita ao decurso do prazo de validade 

do certame, bem como a nomeação dos candidatos mais bem 

classificados. (TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 

10081550220178110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 

01/03/2018, Data de Publicação: 29/06/2018) Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO O PEDIDO (Tema 161 

do STF). Desnecessidade de reexame necessário, por força do que 

dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários neste grau 

de jurisdição (arts. 54 e 55 da Lei nº 9099/95). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020146-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUIMARAES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020146-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALTAIR GUIMARAES DE 

ARAUJO REU: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. Não há necessidade da 

produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual 

a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Preliminar – Prescrição FGTS No julgamento do ARE 709212/DF o 

Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que a 

prescrição à reclamação do FGTS é trintenária, quando o início do prazo 

prescricional se iniciou até 13.11.2014, passando, a partir daí, a ser 

quinquenal, o que ocorrer primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM 

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - 

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 - APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1.[...]A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/ TST, pela qual "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)” (...) 

(Apelação / Remessa Necessária 20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se 

a regra disposta pelo STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição 

alcançado, sequer parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao 

FGTS. Nessa senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da 

presente celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de 

contrato temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla 

acepção) geram nulidade da contratação, bem como direito ao 

recolhimento de FGTS. Inicialmente, cumpre destacar que, não nos 

deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela Consolidação 

das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, no art. 

2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os servidores, de tal 

forma que o vínculo estabelecido é institucional-estatutário e não 

contratual-empregatício. Assim, evidencia-se que o servidor é ocupante 

de cargo público, e não de emprego público in stricto sensu, ocupado 

exclusivamente por empregados públicos, cuidando o Direito do Trabalho 

somente da segunda categoria. “O direito do trabalho não se ocupa da 

normatização e tutela de qualquer tipo de relação jurídica que tenha por 

objeto o trabalho, ou seja, não tem por propósito qualquer tipo de relação 

de trabalho. Tal ramo do Direito tutela um tipo específico de relação de 

trabalho, a qual consiste na relação de emprego. Por conseguinte, o Direito 

do Trabalho será aplicado à Administração Pública quando o ente público 

estabelecer com o trabalhador uma relação jurídica de natureza 

empregatícia, ou seja, quando o vínculo empregatício corresponder à 

ocupação de emprego público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO 

EM COMISSÃO. REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. 

IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor sido nomeado para o exercício de 

cargo comissionado, o vínculo estabelecido com o ente público deu-se sob 

a égide do direito público, regido pelo regime estatutário local, não incidem 

as regras da legislação trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, 

multas e FGTS. (TJMG, AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas 

Boas, 1ª Câmara Cível, j. 28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se 

presta não só à exata delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. 

Imprescindível também, para fins de verificação da legislação a ser 

empregada no caso concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do 

Município de Várzea Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade 

das normas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o 

artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, 

dispõe que a investidura em cargo ou emprego público carece de 

aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a depender 

complexidade e natureza do cargo ou emprego.[2] 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, ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção 

se faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos 

termos da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para 

atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos do 

inciso IX do mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 
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OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para declarar nulo o vínculo entre as 

partes (Tema 916 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao 

pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, em razão de todo o período em que persistiu a presente relação, 

com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual 

deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis por 

cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do 

artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.6.2009, 

quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810 do STF). Via de 

consequência, encerro a fase de conhecimento. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] NEIVA, 

Rogério. Direito e Processo do Trabalho Aplicados à Administração Pública 

e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, p.23. [2] DI PIETRO, Maria 

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 

670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017068-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEIRE LUCY FORTES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9099/95. Fundamento e decido. 

Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar – Prescrição FGTS. No 

julgamento do ARE 709212/DF o Supremo Tribunal Federal firmou 

posicionamento no sentido de que a prescrição à reclamação do FGTS é 

trintenária, quando o início do prazo prescricional se iniciou até 

13.11.2014, passando, a partir daí, a ser quinquenal, o que ocorrer 

primeiro. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA E 

RECURSO ADESIVO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA PARA RECEBIMENTO FGTS - 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 - 

APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.[...]A 

modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional 

do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela 

qual "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)” (...) (Apelação / Remessa Necessária 

20779/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, 

Publicado no DJE 12/03/2019) Logo, aplicando-se a regra disposta pelo 

STF, evidencia-se não ter o instituto da prescrição alcançado, sequer 

parcialmente, o direito da parte autora, no que tange ao FGTS. Nessa 

senda, rejeito a preliminar de prescrição. O ponto nodal da presente 

celeuma consiste em verificar se renovações sucessivas de contrato 

temporário para com a Fazenda Pública (termo tomado em ampla acepção) 

geram nulidade da contratação, bem como direito à percepção das férias, 

terço constitucional e 13º salário. Inicialmente, cumpre destacar que, não 

nos deparamos, na presente hipótese, com situação regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho. É que a Lei Municipal 1.164/91, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea 

Grande, no art. 2º, estabelece regime jurídico único estatutário para os 

servidores, de tal forma que o vínculo estabelecido é 

institucional-estatutário e não contratual-empregatício. Assim, evidencia-se 

que o servidor é ocupante de cargo público, e não de emprego público in 

stricto sensu, ocupado exclusivamente por empregados públicos, 

cuidando o Direito do Trabalho somente da segunda categoria. “O direito 

do trabalho não se ocupa da normatização e tutela de qualquer tipo de 

relação jurídica que tenha por objeto o trabalho, ou seja, não tem por 

propósito qualquer tipo de relação de trabalho. Tal ramo do Direito tutela 

um tipo específico de relação de trabalho, a qual consiste na relação de 

emprego. Por conseguinte, o Direito do Trabalho será aplicado à 

Administração Pública quando o ente público estabelecer com o 

trabalhador uma relação jurídica de natureza empregatícia, ou seja, 

quando o vínculo empregatício corresponder à ocupação de emprego 

público.”[1] ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTE PÚBLICO. 

NOMEAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REGIME 

ESTATUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (CLT). 

FGTS, TRCT, MULTA, AVISO PRÉVIO. IMPROCEDÊNCIA. - Havendo o autor 

sido nomeado para o exercício de cargo comissionado, o vínculo 

estabelecido com o ente público deu-se sob a égide do direito público, 

regido pelo regime estatutário local, não incidem as regras da legislação 

trabalhista (CLT), sendo inexigíveis aviso prévio, multas e FGTS. (TJMG, 

AC 10245110181287001 MG, Rel. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 

28/01/2014, p. 06/02/2014). Tal digressão se presta não só à exata 

delimitação do vínculo estabelecido entre as partes. Imprescindível 

também, para fins de verificação da legislação a ser empregada no caso 

concreto, in casu, o Estatuto dos Servidores do Município de Várzea 

Grande, extirpando-se, por completo, a aplicabilidade das normas 

dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho. Pois bem, o artigo 37, 

inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que a 

investidura em cargo ou emprego público carece de aprovação em 

concurso público de provas ou provas e títulos, a depender complexidade 

e natureza do cargo ou emprego.[2] 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, ao 

seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Exceção se 

faz ao cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos 

da normativa acima colacionada e à contratação temporária, para atender 

necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
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mesmo artigo, conforme segue: IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; Não se pode olvidar, também, 

a disposição do inciso I do artigo 37, no sentido de que a contratação 

deverá respeitar a forma estabelecida na Lei, in verbis: I - os cargos, 

empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 

preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei; Nesse contexto, a Lei Municipal nº 

1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, 

das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Várzea 

Grande), dispõe em seus artigos 244 e 245: Art. 244. Para atender as 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 

efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante 

contrato de locação de serviços. Art. 245. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I – combater surtos epidêmicos; II – fazer recenseamento; III – 

atender situações de calamidade pública; IV – substituir ou admitir 

professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do 

magistério; V – permitir a execução de serviço por profissional de notória 

especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e 

tecnológica; VI – atender a outras situações de urgência que vierem a ser 

definidas em lei. §1º - as contratações de que trata este artigo terão 

dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, 

exceto nas hipóteses dos incisos III e IV, cujo prazo máximo será de doze 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de vinte e quatro meses 

prazos esses improrrogáveis. §2º - O recrutamento será feito mediante 

processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, exceto nas hipóteses dos incisos III e IV. No mesmo 

sentido, prescreve a Lei Municipal n. 2.613/2003: Art. 2º. Considera-se 

necessidade temporária e excepcional no âmbito do município: I – 

assistência às situações de calamidade pública; II – combate a surtos 

endêmicos; III – admissão de professor substituto ou professor visitante; 

IV – qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público: 

a) Limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de 

saúde; d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços 

públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais 

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social; VI – atender programas culturais itinerantes; VII – atender 

programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos 

congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com 

repercussão social de aplicação no âmbito municipal; Art. 4º. As 

contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser 

prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos 

máximos: I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º; II – até 

doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º, III – até dois anos, nos 

casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º. Destarte, no presente caso, 

evidencia-se que o contrato da parte reclamante fora renovado 

sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que 

dispõe o artigo 37, II, da CRFB. Quanto aos direitos do trabalhador 

temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, 

firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não 

geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito somente ao 

recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, excluídas as demais garantias, como férias, terço de 

férias e 13º Salário. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 

julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) Acresço que a 

ratio decidendi se amolda com perfeição à hipótese, uma vez que os 

pleitos, ora requeridos, foram objeto do RE acima colacionado. Com efeito, 

o artigo 927 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 927. Os juízes e os 

tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula 

vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou 

de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 

Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal 

de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou 

do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Assim, nos termos do 

inciso II, do artigo 927, o precedente do Supremo Tribunal Federal deve ser 

observado. Inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

em respeito ao caráter vinculante do precedente, passou a adotar este 

posicionamento, conforme segue: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – RECEBIMENTO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – 

RECEBIMENTO DE FGTS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS POR 

RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL – 

INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA.1. É direito do trabalhador não concursado, que teve seu 

contrato declarado nulo, de sacar o depósito concernente ao FGTS. (N.U 

0014685-86.2012.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 07/02/2019) Os demais tribunais também passaram à 

adoção do posicionamento da Corte Excelsa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. 

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. 1) A regra da obrigatoriedade do 

concurso público para a contratação no serviço público somente encontra 

exceção nos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e nos 

contratos para atendimento de uma necessidade temporária de 

excepcional interesse público, razão pela qual sua interpretação é 

restritiva. 2) O contrato administrativo que não observa os requisitos 

instituídos no art. 37, IX, da Constituição Federal é nulo e não gera 

qualquer efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS. Precedentes do STF. 3) Reconhecida a 

nulidade do contrato administrativo, esta prepondera sobre eventuais 

direitos supostamente decorrentes da referida relação jurídica, tais como 

férias, 13º salário e adicional de insalubridade. 4) Recurso não provido. 

(TJ-AP - APL: 00115913420198030001 AP, Relator: Desembargador 

CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 20/02/2020, Tribunal) APELAÇÃO 

CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE MARIANA - CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - RE Nº 

765.320/MG - REPERCUSSÃO GERAL - PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

FÉRIAS, HORAS EXTRAS E REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - 

VERBAS NÃO DEVIDAS - RECURSO DESPROVIDO. - O contrato 

temporário válido, firmado nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF/88, 

garante ao contratado o recebimento das verbas devidas ao servidor 

público, constantes no artigo 39, § 3º, da CR/88, por se enquadrar no 

regime jurídico estatutário, ao passo que, nas contratações nulas, na 

esteira da jurisprudência do STF (RE 705140/RS), o contratado faz jus 

apenas a saldo de salário e FGTS, porquanto a avença ilegítima não gera 

efeitos jurídicos válidos. (TJ-MG - AC: 10400130007810001 MG, Relator: 

Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 

02/04/2019) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM 

FACE DO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES - SERVIDOR 

PÚBLICO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE - FÉRIAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS INDEVIDAS - PRECEDENTES DO 

STF - SENTENÇA REFORMADA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA - 

PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO - DECISÃO UNÂNIME. 1. 

Comprovada a ocorrência de sucessivas renovações do ajuste firmado 

com o Poder Público, é inequívoca a nulidade no caso em apreço dos 

vínculos contratuais a partir do segundo, eis que, extrapolaram os limites 

estabelecidos na Lei Municipal nº 99, de 24 de abril de 2001. 2. Nos termos 
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do precedente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, a 

exigência constitucional de concurso público sobrepõe-se aos direitos 

sociais assegurados pela Constituição da República, e, por isso, a 

contratação irregular não gera quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito à 

percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o 

levantamento do valor correspondente ao FGTS. 3. Remessa necessária 

provida por decisão unânime. Prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - APL: 

4744858 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de 

Julgamento: 17/05/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

08/07/2019) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE SERVIDOR. VÍNCULO NULO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE 

PRESTADOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º 

SALÁRIO DO PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- Conforme decisão do Pretório Excelso, no julgamento do 

RE 765320/MG, reafirmando a sua jurisprudência para fins de 

repercussão geral, a contratação temporária de pessoal pela 

Administração Pública, realizada em desconformidade com o inc. IX do art. 

37, da CR/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, senão o direito 

ao recebimento de saldo de salário e do levantamento dos depósitos 

efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 2- Ao 

servidor contratado à míngua de aprovação em concurso público, para 

exercício de função que não se afigura como excepcional ou temporária, 

ou ainda como de assessoramento, chefia ou direção, há de ser 

reconhecida a nulidade do contrato de prestação de serviços e, em 

consequência, o direito à percepção das verbas relativas ao depósito do 

FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 3- Em sendo cada 

litigante, em parte, vencedor e vencido na demanda, de rigor o 

reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC. 

4- Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-TO - APL: 

00140288220198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS) Destarte, 

evidenciada a nulidade da contratação, não há que se falar em férias, 

terço de férias e 13º salário. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, para 

declarar nulo o vínculo entre as partes (Tema 916 do STF) e, 

consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão de todo o 

período, com correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da 

qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora no percentual de 6% (seis 

por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação 

do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 

29.6.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 

810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 

11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito [1] NEIVA, Rogério. Direito e Processo do Trabalho Aplicados à 

Administração Pública e Fazenda Pública. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2015, 

p.23. [2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 670.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25412685 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Assim, não verifico a 

ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na sentença 

prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram presentes os 

requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado no próprio 

título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25412685 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Assim, não verifico a 

ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na sentença 

prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram presentes os 

requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado no próprio 

título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006037-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA DOS REIS (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:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006037-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCELIA DOS REIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração, 

id. N. 25394363 - Embargos de Declaração, não encontram guarida. Isto 

porque, embora rotulados declaratórios, os embargos não pretendem 

suprir omissão ou sanar dúvidas quanto à supostas obscuridades, mas 

sim conduzir à um novo julgamento com apreciação de provas até então 

desconhecidas nos autos. A Embargante traz aos autos, apenas agora, 

após a prolação da sentença de mérito, documentos alegando comprovar 

os fatos por ela descritos. Ocorre que o prazo para juntada de tais 

documentos precluiu, inexistindo, portanto a existência de contradição, 

omissão ou obscuridade na decisão do id. N. 24948363 - Sentença. É 

esse o entendimento da jurisprudência dominante: MANDADO DE 

SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO 

APONTADA. JUNTADA TARDIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embora alegue 

contradição no acórdão embargado, e fundamente seus embargos nos 

incisos I e II do art. 535 do CPC, o embargante, em nenhum momento, 

aponta a contradição que disse existir. Impõe-se, assim, a rejeição dos 

embargos fundados no inciso I do art. 535 do CPC. 2. As "provas" 

juntadas após o ajuizamento da ação e as teses que só agora traz o 

embargante, já em sede de embargos de declaração, não podem ser 

objeto de exame pois, como afirmado no voto condutor do acórdão ora 

embargado, "a via mandamental não comporta dilação probatória, como 

reiteradamente tem afirmado esta Corte". 3. O recurso dos embargos de 

declaração, de natureza limitada, só é cabível nas hipóteses previstas no 

art. 535 do CPC: omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo tais 

vícios, impõe-se a rejeição dos embargos. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 12504 DF 2006/0280092-8, Relator: Ministro 

SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 02/10/2013) (destaquei) Assim não entendo 

serem cabíveis as alegações da Recorrente, já que não se trata no caso, 

por certo, de obscuridade, omissão ou contradição. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se e cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002203-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PRISCILA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002203-31.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DAIANE PRISCILA SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 
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compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008819-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE TOLDO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25541168 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

25179014 - Sentença , estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013063-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RODRIGUES NAZARETH DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013063-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONINA RODRIGUES 

NAZARETH DE SIQUEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, 

foram interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo 

legal. "Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto 

é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. No entanto, embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 28377260 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 
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que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada 

no id. N. 27357523 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus 

próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada 

com a decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. 

CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não 

há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a 

serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011518-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO RENAN VIEIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011518-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STEFANO RENAN VIEIRA 

VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 28370938 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

27422851 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25412685 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Assim, não verifico a 

ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na sentença 

prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram presentes os 

requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado no próprio 

título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão 

embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais 

razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser 

suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Segue o seguinte julgado: 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem, os embargos 

declaratórios têm como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, 

de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. No 

entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. 

N. 25412685 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou 

sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Assim, não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, 

na sentença prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram 

presentes os requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado 

no próprio título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007528-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007528-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IZABEL DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25503583 - Embargos 
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de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

24967478 - Sentença , estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008822-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SIQUEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008822-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA BENEDITA DE 

SIQUEIRA MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. No entanto, embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25721062 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 

que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada 

no id. N. 25256870 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus 

próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada 

com a decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. 

CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não 

há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a 

serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009817-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MENDES DE JESUS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009817-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXSANDRO MENDES DE 

JESUS MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. No entanto, embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25735021 - 

Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 

que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada 

no id. N. 25266072 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus 

próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada 

com a decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. 

CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não 

há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a 

serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008899-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BOTELHO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008899-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FLAVIO BOTELHO DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25743070 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

25206178 - Sentença , estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007855-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA CLAUDIA ALVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007855-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINA CLAUDIA ALVES 

BARRETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25519666 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

25042062 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007309-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007309-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEILA CELIA DA SILVA GOIS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. A parte Promovente requereu a 

desistência da ação. Assim, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Portanto, não havendo indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária nestes autos, o processo deve ser 

extinto. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência apresentado pela 

parte promovente e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Intimem-se as partes e, em seguida, 

arquive-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DAVINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006800-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE DAVINA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Segue o seguinte julgado: 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Pois bem, os embargos 

declaratórios têm como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, 

de deixar bem clara, dissipando obscuridades ou contradições. No 

entanto, embora rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. 

N. 25412685 - Embargos de Declaração, não pretendem suprir omissão ou 

sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Assim, não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, 

na sentença prolatada (24920687 - Sentença), mesmo porque restaram 

presentes os requisitos necessários, conforme amplamente demonstrado 

no próprio título. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 420 de 459



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004514-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAU CELESTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004514-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IZAU CELESTINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

121,00 (cento e vinte e um reais), inscrito no cadastro de inadimplentes em 

01 de abril de 2016; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar 

a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (abril de 2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007198-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EULY CORTINHAS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007198-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EULY CORTINHAS LEMES 

REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação 

de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos de prova. Instado a 

se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016476-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSENIL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 422 de 459



MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016476-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSENIL GOMES DA SILVA, 

MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC. Indefiro o pedido de correção do valor da 

causa e consequentemente rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial, haja vista que no presente caso deve ser considerado o 

valor do proveito econômico pretendido pelos Autores, nos termos do 

Enunciado 39 do FONAJE, e não o valor total do contrato. Trata-se de 

ação movida por ROSENIL GOMES DA SILVA e MARCIA MARIA 

RODRIGUES DA SILVA em face de BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA., 

em que pretendem os autores a rescisão do compromisso de compra e 

venda gravada com cláusula de alienação fiduciária e restituição dos 

valores pagos ou, ainda, com retenção de 10% do valor pago, bem como a 

condenação da Ré em danos morais. Realizada audiência de conciliação, 

o acordo restou infrutífero. A empresa Ré apresentou defesa 

tempestivamente, oportunidade em que, afirma que os Autores não 

comprovam o motivo para rescisão do contrato, bem como que fora 

realizado contrato de compra e venda com alienação fiduciária do imóvel 

em garantia, razão pela qual deve ser observado as regras da Lei. 

9.514/97 e, nesse caso, incabível a rescisão contratual. Os Autores 

apresentaram impugnação à contestação. Pois bem. Infere-se dos autos 

que as partes firmaram em 17 de dezembro de 2015 contrato de compra e 

venda de um lote urbano denominado Loteamento Bairro Planejado Parque 

das Aguas, na quadra 4, lote nº 29, pelo valor de R$ 66.340,24. Os 

autores já efetuaram o pagamento de R$ 21.902,69, conforme 

demonstrativo anexado no id n. 25665166, porém, em razão de 

dificuldades financeiras, pretendem a rescisão do contrato. De acordo 

com a disciplina do código civil, o compromisso de compra e venda 

caracteriza-se como direito real à aquisição de imóvel, exigindo-se, 

contudo, a existência de cláusula de arrependimento e registro no cartório 

de registro de imóveis (art. 1417 do CC). Sem registro, o negócio se 

mantém na esfera obrigacional, sem conversão em direito real. Ora, no 

caso em tela, muito embora a parte Ré afirme que os Autores não 

providenciaram o registro do contrato em cartório, de acordo com a 

clausula decima quinta do contrato (id n. 28840818 – pág. 38), caso os 

Autores não providenciassem o registro em cartório no prazo de 90 dias, 

a Ré poderia realizar o registro com direito a reembolso das despesas, 

todavia também não o fez. Nos termos do art. 23 da Lei n. 9.514/97, que 

disciplina a alienação fiduciária em bem imóvel, “constitui-se a propriedade 

fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de 

Imóveis, do contrato que lhe serve de título”. Diante da ausência de 

registro do contrato, não houve realmente a constituição da propriedade 

fiduciária em favor da Ré. Assim, apesar do contrato de compra e venda 

com financiamento do preço mediante alienação fiduciária em garantia 

normalmente não ser passível de resolução por impossibilidade econômica 

dos adquirentes, se as parcelas do financiamento não forem pagas, resta 

ao credor a execução da garantia, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97. 

Todavia não é o caso dos autos, pois sem o registro do contrato não 

houve a formalização do ato jurídico perfeito e, desse modo, é permitida a 

resolução do contrato por impossibilidade financeira superveniente do 

adquirente, mediante a restituição de parte do valor pago. Nesse sentido, 

destaco a jurisprudência: APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA – LOTEAMENTO – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AUSÊNCIA DE REGISTRO – RESCISÃO POR INCAPACIDADE FINANCEIRA – 

RESTITUIÇÃO DE 85% DAS PARCELAS PAGAS - Nos termos do art. 23 da 

Lei n. 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária em bem imóvel, 

"constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no 

competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título" - 

compromisso de compra e venda não foi levado à registo; - Sem registro, 

o negócio se mantém na esfera obrigacional, sem conversão em direito 

real, de modo que é permitida a resolução do contrato por impossibilidade 

financeira superveniente do adquirente, mediante a restituição de parte do 

valor pago – súmula 1 do TJSP, precedentes. - Retenção de acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (entre 10% a 25%). 

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n. 1006385-16.2018.8.26.0066 - 

Órgão julgador: 30ª Câmara de Direito Privado - Relator(a): Maria Lúcia 

Pizzotti - Data do julgamento: 15/05/2019 - Data de publicação: 

20/05/2019). Destaquei. Quando ao percentual de retenção, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aceitado entre 10% e 

25%, para hipóteses em que de extinção do contrato de compromisso de 

compra e venda por impossibilidade do adquirente, a fim de se evitar 

prejuízos ao alienante, se não vajamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRAE VENDA DE IMÓVEL. 

DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE10% E 25% 

DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO 

DOPERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. RECURSO 

NÃOPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses 

de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do 

comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo 

vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do 

total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 2. 

Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é 

consentânea com os precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta 

Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção. 3. A revisão do 

percentual de retenção dos valores devidos pela rescisão contratual de 

compra e venda demanda a interpretação de cláusulas contratuais e o 

reexame do acervo fático-probatório constante nos autos, situação que 

enseja a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ,Agravo em recurso especial, nº 1.384.313, julgado 

em 26 de março de 2019). Desse modo, conforme entendimento citado, 

entendo que a restituição deve se dar em percentual de 85% sobre o valor 

pago, aplicando, por consequência, o percentual de 15% de retenção. 

Quanto ao dano moral pleiteado pelos reclamantes, verifico que a rescisão 

do contrato se deu por livre vontade dos autores que, conforme informado 

na exordial, por questões financeiras optaram por desfazer o contrato de 

compra e venda. Além disso, não comprovaram que tenha solicitado 

formalmente a resolução do contrato junta a Ré, muito menos a negativa 

de restituição dos valores, seja de forma integral ou parcial. A 

configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da 

personalidade, o que não se verificou no caso concreto, posto que não 

houve qualquer comprovação de abalo à sua honra, sendo de se concluir 

que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento do 

cotidiano, não havendo em que se falar em danos morais. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos iniciais para CONDENAR a 

Reclamada a restituir aos Reclamantes 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos valores pagos pelos Autores, a serem pagos em parcela única, 

acrescidos de juros mensais de 1%, a partir da citação, e corrigidos pelo 

INPC, a partir da sentença. Ainda, opino pela improcedência da 

condenação da Reclamada ao pagamento da indenização por danos 

morais. Sem condenação nos ônus sucumbenciais (Lei nº 9.099/95, art. 

55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 
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correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015727-32.2019.8.11.0002
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CLEITON FERREIRA FREIRE (REQUERENTE)
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BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015727-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEITON FERREIRA FREIRE 

REQUERIDO: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA 

GRANDE - SPE LTDA Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Indefiro o pedido de correção do valor da 

causa e consequentemente rejeito a preliminar de incompetência do 

juizado especial, haja vista que no presente caso deve ser considerado o 

valor do proveito econômico pretendido pelos Autores, nos termos do 

Enunciado 39 do FONAJE, e não o valor total do contrato. Rejeito também a 

preliminar de conexão por não vislumbrar identidade do pedido ou a causa 

de pedir, pois muito embora envolva o mesmo imóvel, as partes, bem como 

os pedidos em que se fundam as ações são distintos. A parte reclamante 

pretende ver a parte reclamada condenada na obrigação de entrega de 

todos os documentos necessários para dar entrada no cartório de títulos 

no processo de transferência de propriedade do imóvel localizado no 

Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande, casa n. 428, modelo 

C, quadra F, no munícipio de Várzea Grande e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte Reclamada em 

contestação, afirma, em suma, a impossibilidade de entrega do documento 

pleiteado, haja vista que o imóvel em questão possui alienação fiduciária 

pendente de quitação. Pois bem. Analisando os autos observo que consta 

na matricula do imóvel emitida em 07/03/2019, que a Ré vendeu o imóvel 

para o Sr. Alexandre Santos Alencar e Neli Calarzans do Nascimento, bem 

como que os mesmos realizaram a alienação fiduciária do imóvel em favor 

do credor Banco Santander S/A em 23/08/2011. Ainda, é possível 

observar que o credor Banco Santander S/A cedeu seu crédito em favor 

da Ré na data de 04/12/2012 (id n. 28841488). Ademais, conforme consta 

no contrato anexado no id n. 28841487 o Autor adquiriu do Sr. Alexandre 

por meio de cessão de crédito o imóvel em litigio na data de 22/04/2014, 

com a anuência da credora do crédito imobiliário, ora Ré, assumindo, 

desse modo, o pagamento das parcelas do saldo devedor. Assim, muito 

embora a parte Autora apresente uma planilha de pagamento de parcelas 

de um contrato de financiamento junto a Caixa Econômica Federal (id n. 

25350146), o Autor na condição de cessionário não comprova que tenha 

quitado o contrato de alienação fiduciário originariamente firmado entre o 

Sr. Alexandre e o Banco Santander S/A (cedido a Ré). Isso porque, 

destaco que o Autor visa com a presente demanda a obtenção dos 

documentos necessários para transferência da propriedade do imóvel 

para o seu nome, sendo certo que tal medida apenas é possível após a 

baixa da garantia real existente no imóvel, logo, deveria o Autor trazer aos 

autos o comprovante de quitação do contrato de alienação fiduciária 

firmado entre o Sr. Alexandre e o Banco Santander, por meio de 

pagamento à empresa cessionária, ora Ré. No que se refere ao fato em 

que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo 

do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. 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 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). Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo 

o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Decisão sujeita à homologação 

do Meritíssimo Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 

40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 
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inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Quanto ao 

conceito do referido recurso, segue o seguinte julgado: "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009471-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILSA APARECIDA DE 

SOUZA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da 

obrigação realizado no id. N. 30255688 - Petição, sem qualquer ressalva, 

julgo prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 

27018479 - Embargos de Declaração. Assim, considerando que a 

Exequente se manifestou no id. 30341934 - Petição concordando com os 

valores depositados, bem como requerendo a expedição do competente 

Alvará Judicial: I- Defiro o pedido, e julgo extinto o presente feito, conforme 

art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. II- Expeça-se o 

Alvará Judicial ao Exequente na forma requerida. III- Após, arquive-se com 

as baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito
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JOACIR DOS SANTOS FORTES (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))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006461-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACIR DOS SANTOS 

FORTES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e contrarrazões no prazo legal. Quanto ao 

conceito do referido recurso, segue o seguinte julgado: "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados, não pretendem suprir omissão 

ou sanar dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. 

Não verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na 

decisão, mesmo porque restaram presentes os requisitos 

caracterizadores da sentença de mérito, conforme amplamente 

demonstrado no próprio título, uma vez que restou caracterizada a 

incidência do artigo 80, II, do CPC, e enunciado 90 do Fonaje. Nesse 

sentido, a parte embargante, inconformada com a decisão embargada, 

devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito 

os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou mesmo 

obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014968-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014968-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO PAULO PINHEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante o cumprimento da obrigação 

realizado no id. N. 30332510 - Petição , sem qualquer ressalva, julgo 

prejudicado os embargos de declaração interpostos no id. N. 27210144 - 

Embargos de Declaração . Assim, considerando que a Exequente se 

manifestou no id. 30580329 - Manifestação concordando com os valores 

depositados, bem como requerendo a expedição do competente Alvará 

Judicial: I- Defiro o pedido, e julgo extinto o presente feito, conforme art. 

924, II, do CPC, em razão da obrigação satisfeita. II- Expeça-se o Alvará 

Judicial ao Exequente na forma requerida. III- Após, arquive-se com as 

baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009689-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALO DE ANUNCIACAO PEROZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009689-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO GONCALO DE 

ANUNCIACAO PEROZO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, 

foram interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo 

legal. "Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto 

é, inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. No entanto, embora 

rotulados declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 27242334 - 

Embargos de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez 

que inexiste contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada 

no id. N. 26489870 - Sentença , estando tal decisório correto, pelos seus 

próprios fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada 

com a decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. 

CONCLUSÃO. Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não 

há omissão a ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a 

serem reparadas. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010640-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARA FIGUEIREDO OLAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010640-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA MARA FIGUEIREDO 

OLAVO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 27237255 - Embargos 

de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

26486559 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010597-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SERDEIRA GARCIA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010597-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAM SERDEIRA GARCIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos Embargos 

de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá obscuridade 

quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. Será 

contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 27054386 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

26233959 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010242-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010242-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZABETE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Pois bem, foram interpostos 

Embargos de Declaração e Contrarrazões no prazo legal. "Haverá 

obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, inteligível. 

Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, afirmações 

inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar logicamente ao 

dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se pronunciar, quer na 

fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias suscitadas pelas 

partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI FILHO, Nagib, 

Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, pág. 437, Apud 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 2ª ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm como finalidade 

completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem clara, dissipando 

obscuridades ou contradições. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no id. N. 25912219 - Embargos 

de Declaração, não pretendem suprir omissão ou sanar dúvidas, mas sim 

recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo, uma vez que inexiste 

contradição, omissão ou obscuridade na sentença prolatada no id. N. 

25428638 - Sentença, estando tal decisório correto, pelos seus próprios 

fundamentos. Nesse sentido, a parte embargante, inconformada com a 

decisão embargada, devia valer-se do recurso adequado. CONCLUSÃO. 

Por tais razões, rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a 

ser suprida ou mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018769-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MENEGUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MENEGUETI OAB - MT26428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BONADIO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018769-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FILIPE MENEGUETI 

REQUERIDO: ANA PAULA BONADIO LOPES Visto. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do acordo celebrado entre as partes, consoante minuta juntada no ID n. 

27749892, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Ainda, diante do cumprimento da transação conforme comprovante 

anexado no ID n. 27749892 (pág. 3), julgo EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como extingue a ação 

com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a teor do 

contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão não 

cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016821-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA DE SOUZA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016821-15.2019.8.11.0002. INTERESSADO: PRISCILLA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 427 de 459



moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal. Decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada compelida a abster-se de 

incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e condenada na 

obrigação de quitação do contrato de nº. 36-827339210/17, bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte Reclamada em 

contestação, afirma, em suma, a ausência de ato ilícito, haja vista que a 

parte Autora não realizou a contratação de seguro para o caso de 

desemprego involuntário. Pois bem. Analisando detidamente os autos 

observo que a parte Autora afirma que realizou a contratação de 

empréstimo consignado junto a Ré no valor de R$ 14.728,60, bem como a 

contratação de seguro no valor de R$ 3.728,00. Afirma que toda a 

negociação foi realizada por intermédio de uma promotora representante 

da Ré. Todavia, nos e-mails acostados pela Autora (id n. 25836338) 

consta que a proposta simulada pela promotora era para liberação de 

empréstimo no valor de R$ 11.000,00, enquanto que o empréstimo 

formalizado entre a Autora e a Ré foi no valor liberado de R$ 14.728,60 e 

não prevê a contratação de seguro por desemprego involuntário (id n. 

25836332). Ademais, não consta nos referidos e-mails qualquer 

informação acerca do seguro (apólice) que a Autora teria contratado por 

meio de deposito em conta de terceira pessoa (Audaci Dias), diversa até 

mesmo da promotora negociadora do contrato (Flávia Borges). Além disso, 

cabe ressaltar que se quer a Autora comprova o seu desemprego 

involuntário, limitando-se a afirmar que em agosto de 2019 perdeu seu 

emprego junto ao IBGE, porém não trouxe aos autos qualquer prova. No 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. 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 

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). Nesta condição, inexistindo ou não comprovado 

satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a improcedência da 

ação se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Decisão sujeita à homologação do Meritíssimo Juiz de Direito, 

ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SILVA HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000390-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DAYANE SILVA HONORATO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora NÃO apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 
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re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(24/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014221-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DE PAULA CATULE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014221-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELY DE PAULA 

CATULE RIBEIRO REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega a parte reclamante ter 

adquirido um aparelho de telefone celular junto à empresa reclamada, bem 

como contratado seguro contra roubo, furto e queda acidental. Informa 

que, em razão de uma queda o referido aparelho de telefone teve sua tela 

danificada, razão pela qual o enviou ao conserto junto à empresa 

credenciada. Entretanto, ao receber o aparelho de volta após 30 dias, foi 

informada da recusa na prestação do conserto, bem como constatou que 

o aparelho que lhe fora devolvido era diverso do que havia comprado. A 

empresa requerida, por seu turno, contesta tempestivamente, alegando, 

em síntese, culpa exclusiva do consumidor por erro negligência no uso do 

aparelho (aparelho danificado por culpa exclusiva do consumidor), 

requerendo a improcedência dos pedidos formulados em sede inicial. 

Intimada a oferecer impugnação, a parte autora nada manifestou. DO 

MÉRITO. Diante dos argumentos apresentados, bem como das provas que 

instruem os presentes autos, entendo que assiste razão parcial à parte 

autora. Com efeito, da documentação que comprova a contratação do 

seguro, é possível inferir que a cobertura em apreço diz respeito tão 

somente a roubo e furto, nada prevendo acerca de queda acidental no 

uso do aparelho. Nesses termos, entendo que a parte autora não fazia jus 

à tal cobertura, e que a recusa na prestação do conserto se fez correta. 

Entretanto, a falha na prestação do serviço revela flagrante diante do 

envio de aparelho de telefone celular diverso do adquirido pela requerente. 

De outro giro, a empresa requerida não logrou apresentar qualquer prova 

impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da parte autora, de modo que 

subsiste o dever de reparar o dano causado. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, Exaspera ainda mais a culpa da empresa requerida o fato de 

não ter havido ressarcimento voluntário do valor correspondente, 

mormente a devolução do aparelho efetivamente pertencente à 

reclamante. Nesse sentido: PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES S/A 

Recorrida: LEIDA ESTEVAM DE CARVALHO E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO DE CELULAR – DEMORA 

NA ANALISE DO PEDIDO DE COBERTURA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE 

PROVA – AUSÊNCIA DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS SERVIÇOS 

PRESTADOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL IN RE IPSA 

– IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR UM BEM DE SEU PATRIMÓNIO 

(CELULAR) – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE NÃO ATENDE 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
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PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço tem o 

dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente (artigo 22 do CDC), 

sendo que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato 

ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 70055210058, TJMT TRU 

284817020128110001/2013 e 220110025604/2013). Com base no 

disposto no art. 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC, não havendo 

evidências de que o serviço de seguro celular foi prestado de forma 

adequada e, muito menos, que houve demora na análise do pedido de 

cobertura, encontra-se caracterizado o ato ilícito. TURMA RECURSAL 

ÚNICA PAGE 2 Recurso Inominado nº 0022223-44.2012.811.0001 Origem: 

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá No que tange ao dever de 

indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela 

justa e adequada ao caso em tela. Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

Condenar a empresas reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida 

pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês 

a partir do evento danoso (setembro de 2019). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003219-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANKA MAIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003219-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BIANKA MAIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e relatório de chamadas (id n. 

30254101 e n. 30253588). A gravação é oriunda de contato telefônico 

feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica 

evidente o motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano 

telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos 

os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo não 

haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois na 

gravação apresentada a reclamante consentiu com a transferência do 

numero para o seu nome e a adesão do plano, oportunidade em que 

confirmou seu nome completo, informou seu CPF, bem como a sua data de 

nascimento, além de que, o endereço informado no áudio é o mesmo 

informado na inicial. Destaco que tais informações foram prestadas de 

forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era o 

autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, deste 

modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o entendimento 

da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019852-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019852-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONALDO BEZERRA DE LIMA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Afirma a Reclamante que contratou o serviço de 

internet da Ré, todavia no momento da instalação do serviço teria sido 

informado da indisponibilidade do serviço para seu imóvel, razão pela qual, 

no mesmo ato, teria solicitado o cancelamento. Carreado com a petição 

inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, 

objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do seu 

nome pela Reclamada. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, afirmando que houve a contratação da linha fixa e sua 

utilização. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito. Isso porque, apesar de ser 

incontroversa a contratação do serviço, a parte Reclamante afirma em sua 

exordial que quando da instalação solicitou o cancelamento, bem como 

que a linha foi utilizada uma única vez pelo funcionário da Ré para 

solicitação do cancelamento. Assim, em razão da inversão do ônus da 

prova, competia a empresa Reclamada comprovar que, após a instalação 

do serviço a linha fixa foi utilizada. No entanto, nas faturas apresentadas 

pela Ré é possível constatar uma única ligação realizada, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (02/12/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007413-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARIVALDO LARA ARAUJO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007413-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA BERNADETE DE 

PAULA REQUERIDO: ALEX MARIVALDO LARA ARAUJO 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 PEDIDO DE 

ALVARÁ JUDICIAL proposto por MARIA BERNADETE DE PAULA LARA, 

viuva do “de cujus” ALEX MARIVALDO LARA ARAUJO. Ressai dos autos 

que, com o passamento do Sr. Manoel, remanesceu um saldo depositado a 

título de conta corrente e conta poupança junto ao Banco do Brasil, no 

valor total de R$ 3.878,19 (três mil, oitocentos e setenta e oito reais e 

dezenove centavos). Com a inicial aportaram aos autos documentos 

pessoais que comprovam a relação de parentesco dos solicitantes com o 

de cujus. Nestas circunstâncias, conforme comprovado acima, a 

promovente comprovou qualidade de herdeira (sucessora legal) do 

falecido, motivo pelo qual o presente pedido deve ser deferido. Diante do 

exposto, com resolução do mérito, JULGO PROCEDENTE, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o pedido formulado na inicial, 

determinando a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da promovente MARIA 

BERNADETE DE PAULA LARA, o qual revestirá tais requerentes de 

PLENOS PODERES para receber em nome do de cujus o valor 

correspondente ao saldo R$ 3.878,19 (três mil, oitocentos e setenta e oito 

reais e dezenove centavos). EXPEÇA-SE OFÍCIO ao BANCO DO BRASIL, 

informando a autorização concedida. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/95, intime-se a 

parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora a E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002333-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NILSON PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VOLLINEI RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002303-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VOLLINEI RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016314-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016314-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVAIL DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 
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Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

1.901,11 (um mil novecentos e um reais e onze centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 13 de outubro de 2015; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2015). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020611-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020611-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 
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fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(19/07/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HITALO SYLVIO SALMON STAMATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002054-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HITALO SYLVIO SALMON 

STAMATO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” assinado e 

comprovante de matrícula. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 
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art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019738-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019738-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE MACENA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(06/12/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 
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fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002031-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELENIL GONCALINA DE 

FRANCA RIOS INVENTARIADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA DA COSTA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002040-51.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTINA FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Apenas registro que 

a parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 
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documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros dos órgãos de restrição ao crédito. A parte Reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

inadimplentes. A parte Reclamada na sua Contestação opôs-se à 

pretensão reparatória, sob o argumento de que o débito existe e decorre 

de legítima contratação dos serviços de concessão de energia elétrica e 

que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte Autora aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. A parte Reclamada está com razão, como se vê dos documentos 

anexados com a contestação, comprovando a existência da relação 

jurídica entre as partes. A Reclamada demonstra que nos autos 

8028904-46.2016.811.0002, em que a parte Autora litigou contra a 

Reclamada, o comprovante de endereço apresentado pela própria 

Reclamante é uma fatura emitida pela Energisa. Verifica-se, pois, que a 

parte Reclamante tem ciência do vínculo entre as partes e da prestação do 

serviço, tanto é que juntou uma fatura em seu nome em outro processo. A 

inadimplência da parte Autora justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte Reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte Reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte Reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte Reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte Reclamante nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

parte Reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na não almejada indenização por danos 

morais. Por fim, destaco que a imprudência da parte Reclamante é 

flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar 

as parcelas de produtos/serviços que adquiriu da parte Reclamada. 

Restando claro que o débito existe, não havendo, por consequência, 

prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam 

que a conduta da parte Reclamada nitidamente configura exercício regular 

de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte Reclamante, não 

quitou o débito em aberto perante a Ré, o que justificou o encaminhamento 

do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte Reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002443-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE SOUZA GONCALVES (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002443-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CATARINA DE SOUZA 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 
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se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de 

juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002177-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002177-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002384-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002384-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KAIQUE HENRIQUE MORAES 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 
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sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002582-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA PATRICIA DE 

OLIVEIRA PACHECO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 
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apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002449-27.2020.8.11.0002. AUTOR: ROSEMARE APARECIDA MARCAL 

DE ARRUDA REU: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070224/3/2020 Página 442 de 459



pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002762-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002762-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NILSON RODRIGUES COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 
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Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003674-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003674-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA APARECIDA 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de R$ 117,16 (cento e dezessete reais e dezesseis 

centavos). Alega a parte reclamante que nunca teve qualquer negociação 

com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os débitos lançados em 

seu nome e CPF, sendo indevida às restrições comerciais. A parte 

reclamada em contestação alegou em preliminar a prescrição da 

pretensão indenizatória e, no mérito, afirma, em suma, que não cometeu 

ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 

parte reclamada afirma a existência do débito, mas não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito, onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do 

ajuizamento da ação, contava apenas com a restrição discutida na 

presente ação, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido 

danos morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 

03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante 

orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. 

EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, V, DO 

CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta 

ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se 

suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando 

fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A ausência de 

prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via 

especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF 3. É de 3 anos o prazo 

prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 

3º, V, do CC. Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - 

AgInt no REsp 1294478/RS - 2011/0155920-8 - T4 - QUARTA TURMA – 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 20/04/2017 - DJe 

03/05/2017). STJ. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. 

Ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida 

em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, 

do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às 

hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência 

desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a 

cobrança de danos morais decorrentes da inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de 

três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte 

agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da 

decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus 

próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» 

(STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco 

Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100). No presente caso a negativação ocorreu em 

14/08/2016, sendo a ação proposta em 5 de fevereiro de 2020, portanto, 

já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar 

inexistente o débito discutido neste feito no valor de R$ 117,16 (cento e 

dezessete reais e dezesseis centavos), cujos registros nos bancos de 

dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 
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direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003273-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WEVERTON AGUIAR VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral, histórico 

de contas, consumo e serviços), que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(03/09/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 
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do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006943-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAYANE DE FRANCA 

COELHO, LEONARDO PLINIO DA SILVA, MARIA RITA DE FRANCA 

COELHO, OSVALDO ACACIO COELHO REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Trata-se de reclamação cível com pedido 

de indenização por danos morais promovida por RAYANE DE FRANCA 

COELHO, LEONARDO PLINIO DA SILVA, MARIA RITA DE FRANCA 

COELHO e OSVALDO ACACIO COELHO, em desfavor de OCEANAIR 

LINHAS AÉREAS S/A - AVIANCA. Alegam os reclamantes que em 

dezembro de 2018 adquiriram junto à empresa reclamada passagens 

aéreas com destino à cidade de Recife/PE, a fim de gozar férias em 

família. Informam que após conexão na cidade Brasília, ao tentarem 

embarcar rumo ao destino final, foram informados por prepostos da 

empresa reclamada que as poltronas destinadas a LEONARDO PLÍNIO DA 

SILVA e RAYANE DE FRANCA COELHO estariam “inativas”, em razão da 

suposta prática de overbooking. Entretanto, após muita conversa, os 

funcionários da Requerida decidiram manter o grupo mudando a rota e 

embarcando todos para o destino Salvador/BA, e posteriormente, 

Recife/PE. Citada e devidamente intimada da audiência de conciliação, a 

empresa requerida não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

resposta aos termos da inicial, de modo que os efeitos da revelia devem 

incidir no caso em tela. Passo a analisar o direito. DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA. Da análise dos autos, em especial das palavras dos autores da 

demanda, é possível concluir que somente ostenta legitimidade para 

postular no polo ativo do presente feito, o senhor LEONARDO PLÍNIO DA 

SILVA e a senhora RAYANE DE FRANCA COELHO. Com efeito, é o direito 

deles, na condição de consumidores, que se viu violado no caso em tela, 

de modo que os demais postulantes devem ser excluídos no polo ativo 

desta ação, pois não há como vislumbrar eventual desrespeitos a estes 

pelo só fato de estarem viajando em grupo. Passo à análise do mérito. DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste a parte parcial aos autores. De 

início, cabe consignar que é pacífico o entendimento quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiro e 

empresas de transporte aéreo, por se tratar de típica relação de consumo. 

Sobre o assunto, confira-se excerto da seguinte ementa: (...) 2. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de 

prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como 

a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços 

de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de 

consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera 

constitucional de nosso ordenamento. 3. Restando configurados a 

existência do dano e a responsabilidade civil, para exclui-los, seria 

necessário a revisão dos elementos probatórios colhidos nas instâncias 

inferiores, o que não é permitido em sede de Recurso Especial ante a 

Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório arbitrado em quinze mil reais, 

verba considerada razoável diante das características próprias do caso. 

5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 

09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Desse modo, tenho que a situação 

vivenciada pela parte autora, do cancelamento do voo, demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, e a frustração da 

programação de sua viagem, inclusive por estar viajando com sua família, 

sendo obrigada a embarcar em voo com data posterior ao pactuado, em 

razão da prática de overbooking, restou devidamente comprovada nos 

autos. A oferta de acomodações e refeições, não foram comprovadas 

pela parte reclamada, e mesmo que tivessem sido fornecidas, não afastam 

a frustração da programação da viagem, a aflição e os transtornos 

configuradores do dano moral. A Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC prevê nas situações como a que o autor enfrentou o seguinte: 

Atraso e Cancelamento de Voo e Preterição de Embarque Nos casos de 

atraso e cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não 

realizado por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, 

overbooking, etc), o passageiro que comparecer para embarque tem 

direito a assistência material, que envolve comunicação, alimentação e 

acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto 

dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo às suas 

necessidades imediatas. A assistência é oferecida gradualmente, pela 

empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do 

momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de 

embarque, conforme demonstrado a seguir: A partir de 1 hora: 

comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de 2 horas: alimentação 

(voucher, lanche, bebidas, etc). A partir de 4 horas: acomodação ou 

hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de 

acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá 

oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o 

a e r o p o r t o . 

(Fonte:http://www2.anac.gov.br/dicasanac/pdf/novo/anac_panfleto_atras

o-cancel.pdf) Trata-se, na realidade, de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve proporcionar 

satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um enriquecimento 

sem causa, e impor ao causador do dano um impacto suficiente para 

desestimulá-lo a cometer infrações similares. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - 

PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO 

POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA 

AERONAVE) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A preterição de embarque 

de passageiro, decorrente de da necessidade de manutenção não 

programada da aeronave, fere disposições contratuais e regras 

regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de 

hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual 

(reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa) 
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como extracontratual (dano moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no 

Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 3.290/2010). (Procedimento do Juizado 

Especial Cível, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. 

Hildebrando da Costa Marques. DJe 26.11.2014). (destaquei) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de embarque e a 

reacomodação do passageiro em outro voo, ocasionando atraso na 

chegada ao destino de aproximadamente 12 horas, configura falha na 

prestação do serviço, que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Recurso parcialmente provido. (ESTADO DE 

MATO GROSSO- PODER JUDICIÁRIO- TURMA RECURSAL ÚNICA Turma 

Recursal Única Recurso Cível Nº 0040655-43.2014.811.0001 Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Camila Pacheco e Souza 

da Silva Recorrido: Avianca) (grifei) No caso em análise, não há prova da 

existência de culpa grave por parte da ré. Sabe-se que a ré é empresa de 

grande porte. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte autora 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelos danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), em 

decorrência do extenso lapso temporal para realocar o requerente em 

outro voo, e ainda, deixar de fornecer acomodação e refeição. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 

A) declarar a ilegitimidade ativa de OSVALDO ACACIO COELHO e MARIA 

RITA DE FRANCA COELHO, bem como determinar a exclusão destes do 

polo ativo da demanda; CONDENAR a empresa Requerida a pagar senhor 

LEONARDO PLÍNIO DA SILVA e a senhora RAYANE DE FRANCA COELHO 

o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) PARA CADA UM DESTES 

AUTORES, A TÍTULO DE DANOS MORAIS acrescido de juros de mora de 

(1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016695-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IDELTA RODRIGUES VIEIRA 

REQUERIDO: COTRASERVI COOPERATIVA DE TRABALHO, APOIO E 

SERVICO NO SEGMENTO DE TURISMO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Autora ajuizou a presente ação em 

desfavor da Ré, com o objetivo de restituição dos valores pagos a Ré pelo 

plano turístico adquirido, em virtude da não utilização da diárias, bem como 

a condenação da mesma em danos morais. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A Ré apresentou defesa 

tempestivamente, oportunidade em que afirma a ausência de ato ilícito. 

Afirma que a Autora tinha conhecimento acerca das clausulas contratuais, 

sendo indevida a restituição dos valores pagos. Desse modo, pugna pela 

improcedência da ação. A Autora apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Analisando aos autos observo que a Autora adquiriu dois 

planos junto a Ré, sendo que em ambos efetuou o pagamento no período 

de Outubro/2013 a Maio/2015, deixando em aberto os contratos quanto ao 

pagamento dos meses de Junho a Agosto de 2015. No caso, apesar das 

diárias estarem disponíveis para utilização por meio do e-ticket, a Autora 

confessa na inicial que por motivos pessoais não conseguiu utilizar os 

serviços contratados. Faço notar, inclusive, que a redação da suposta 

cláusula, trazida com a inicial (fl. 4) e constante no contrato anexado no id 

n. 25760720, denota duas situações: a) caso o usuário não utilize as 

diárias disponibilizadas durante o período de validade dos e-tickets, não 

terá direito à devolução dos valores pagos nem à prorrogação dos prazos 

de utilização dos e-tickets (caso da autora); b) permanece a obrigação do 

integral pagamento do título (em evidente intenção de burlar que, durante o 

período da contratualidade, o consumidor pague algumas poucas 

parcelas, utilize diárias e depois simplesmente deixe de pagar, evitando o 

enriquecimento indevido). Destaco ainda que a relação de consumo que 

opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação 

mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I, 

do NCPC. Desse modo, a fim de viabilizar a restituição de valores caberia à 

parte autora demonstrar que a ré descumpriu os termos do contrato, 

impedindo a utilização dos benefícios do título, ônus do qual não se 

desincumbiu. Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO AESPECIFICADO. ADESÃO A 

PLANO DE VIAGEM E TURISMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS 

DE HOTELARIA DISPONIBILIZADAS ANUALMENTE. RESCISÃO 

CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RATIFICAÇÃO. 

PRECEDENTES. Da análise dos autos se depreende que o pedido de 

cancelamento adveio da inviabilidade de a autora, quando lhe era possível, 

utilizar as diárias constantes do plano ao qual aderira, e que, mesmo que 

não utilizados, estavam à sua disposição. Embora se trate de relação de 

consumo, a demandante não logrou êxito em comprovar, nos termos do 

artigo 373, I do CPC, a falha na prestação dos serviços a ensejar o 

cancelamento motivado do contrato com a devolução das mensalidades 

pagas e a indenização por danos morais e materiais. Impositiva a 

confirmação da sentença recorrida. Honorários. Aplicação do art. 85, § 
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11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70078334992, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther 

Spode, Julgado em: 26-09-2018). Destaquei. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL. PLANO DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE TÍTULO 

ASSOCIATIVO PARA FINS DE HOSPEDAGEM EM LOCAIS CREDENCIADOS. 

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO RÉU. 

ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA A PARTE 

AUTORA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. ART. 

373, I DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71006224851, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-09-2016). 

Destaquei. Todavia, a autora limitou-se a alegar que por questões 

pessoais não teria conseguido usufruir os benefícios do título, ou seja, 

não comprovou qualquer atitude da empresa Ré capaz de impedir ou 

dificultar a sua utilização dos serviços livremente contratados. Logo, não 

se verifica que tenha havido violação ao consumidor, pois inexistem 

provas de que a ré tenha descumprido o pacto. Por consequência, 

entendo que os pleitos da parte Autora são improcedentes. Ante os fatos 

e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003546-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO DE SOUZA 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

159,14 (cento e cinquenta e quatro reais e catorze centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 10 de setembro de 2018; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2018). 

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente 

com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015033-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDINEY SILVA PACHECO 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante pretende ver 

a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança diversa 

do plano contratado. Dito de outra forma, o Reclamante afirma que possuía 

um plano junto a Ré no valor de R$ 61,21 (sessenta e um reais e vinte e 

um centavos) e que no mês de Agosto/2019 concordou com a alteração 

do seu plano para um mais vantajoso no valor de R$ 99,00 (noventa e 

nove reais). Narra que apesar da oferta e contratação, no mês seguinte 

(Setembro/2019) foi cobrada pelo valor de R$ 199,83 (cento e noventa e 

nove reais e oitenta e três centavos), afirma que entrou em contato com a 

Reclamada porém não recebeu qualquer informação sobre o valor 

cobrado. Pretende a declaração da inexistência do débito no valor de R$ 

100,83 (cem reais e oitenta e três centavos), referente ao excesso do que 

foi cobrado e a devolução em dobro do valor pago, bem como indenização 

por dano moral. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. O Autor 

acostou aos autos o comprovante de pagamento das faturas dos meses 

de Outubro/2019 (R$ 205,77), Novembro/2019 (R$ 199,83), 

Dezembro/2019 (R$ 199,83) e Janeiro/2020 (R$ 211,02), para inclusão no 

calculo dos danos materiais. A empresa Reclamada por sua vez, 

apresentou tempestiva Contestação, alegando em síntese a necessidade 

de suspensão do feito e a absoluta inexistência de ato ilícito perpetrado 

que enseja a reparação a qualquer título, haja vista que o Autor teria 

contratado o plano no valor de R$ 199,83, sendo a linha móvel R$ 99,85, 

linha fixa R$ 44,99 e velox com a velocidade de 15MB no valor de R$ 

54,99. Com relação ao argumento de necessidade de suspenção do feito, 

entendo que o alcance da decisão de afetação do STJ nos RESP. 

1.525.174/RS e 1.525.134/RS abrange apenas os casos de serviços não 

contratados ou não autorizados de alteração de planos de telefonia e 

internet, que não é o caso dos presentes autos, haja vista que o autor 

concordou em alterar o seu plano, aderindo a oferta anunciada pela Ré. 

Em análise detida dos autos, verifico que assiste parcial razão ao 

Reclamante. Isso porque, a sua pretensão estampada na presente 

demanda engloba pedido para declaração de inexistência (inexigibilidade) 

dos débitos aqui discutidos (referente a cobrança de plano diferente do 

valor contratado). Quanto a obrigação da Reclamada de adequar o 

procedimento de cobrança (fatura) nos exatos termos consentidos pela 

Reclamante, entendo assistir razão ao pedido inicial. Isto é, verifico a 

necessidade de determinação de obrigação de fazer por parte da 

empresa Reclamada, mormente, quanto a proceder ao imediato 

cancelamento do plano não contratado, deixando ativa e disponível 

somente o serviço efetivamente anuído pela Reclamante no valor de R$ 

99,00 (noventa e nove reais), conforme consta na oferta anexada no id n. 

25041776 (pág. 15). Isso porque, em que pese a Reclamada alegar que a 

Reclamante tenha aderido ao plano em valor diverso do alegado na inicial, 

não apresentou qualquer prova da contratação no valor cobrado e se 

quer apresentou nos autos as faturas da reclamante. Deste modo, não 

tendo a reclamada logrado êxito em comprovar que a Reclamante tenha 

aderido ao plano no valor cobrado, necessário se faz declarar 

inexistentes os valores que excederam o valor contratado pelo Autor. 

Ainda, nos termos do art. 42, paragrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor, deve a empresa Ré restituir ao autor a quantia paga, 

indevidamente, na sua forma dobrada, sendo: R$ 201,66 (Setembro/2019); 

R$ 213,54 (Outubro/2019); R$ 201,66 (Novembro/2019); R$ 201,66 

(Dezembro/2019) e R$ 224,04 (Janeiro/2020). Com relação aos danos 

morais, observo que está demonstrada a falha na prestação de serviço da 

empresa Ré, pois apesar de ofertar um plano mais vantajoso ao 

consumidor, não honrou a oferta anunciada, realizando cobrança diversa 

da contratada. Assim, os danos morais são devidos, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor - embora não na cifra inicialmente pretendida -, 

mas em um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A reparação moral deve 

também, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, e tem 

função preventiva-punitiva-compensatória, para, considerando a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 
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a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Confirmar a liminar deferida no id n. 25805849; 2. Condenar a Reclamada a 

restituir a Reclamante os valores de: R$ 201,66 (Setembro/2019); R$ 

213,54 (Outubro/2019); R$ 201,66 (Novembro/2019); R$ 201,66 

(Dezembro/2019) e R$ 224,04 (Janeiro/2020), a titulo de danos materiais. 

Valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir de cada desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, 

e; 2. Condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de 

sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1003604-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AREDINA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003604-65.2020.8.11.0002. AUTOR: AREDINA GOMES DE OLIVEIRA REU: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 
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O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

110,94 (cento e dez reais e noventa e quatro centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 17 de abril de 2019; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003665-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LOPES TAVORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003665-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RITA DE CASSIA LOPES 

TAVORA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo audiência. Assim, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003555-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER VALEJO CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003555-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WENDER VALEJO CEBALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 
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motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

81,91 (oitenta e um reais e noventa e um centavos), inscrito no cadastro 

de inadimplentes em 21 de junho de 2018; 2) determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (junho de 2018). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013421-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO VERHALEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS OAB - MT0017193A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013421-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VITOR GUSTAVO VERHALEN 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C.. A parte reclamante pretende ver a reclamada condenada e 

judicialmente compelida a, preliminarmente, suspender as cobranças e, no 

mérito, a declaração de inexistência dos débitos e condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Alega que contratou os 

serviços da Ré, matriculando-se no curso de Engenharia Civil. Afirma ser 

beneficiário de 50% de desconto pelo programa Educa Mais Brasil, sendo 

que 50% do valor restante do curso é financiado pelo Programa de 

Financiamento Estudantil – FIES. Assim, afirma que seus benefícios somam 

100% da mensalidade do curso, razão pela qual as cobranças 
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excedentes são abusivas. Diz ainda, que apesar do pagamento 100% do 

curso, por meio dos benefícios mencionados, a Ré teria impedido a sua 

rematrícula no curso, em razão das cobranças indevidas. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a Reclamada afirma que a cobrança é legitima, bem 

como em havendo inadimplência junto a IES, não é possível que o 

estudante realize a rematrícula no curso. Pois muito bem. Analisando os 

presentes autos, efetivamente o reclamante não adimpliu a integralidade 

das mensalidades do curso de Engenharia Civil, razão pela qual entendo 

que não resta configurado nenhum gravame que mereça reparação. Muito 

embora o Autor afirme na impugnação que é a própria Ré quem fornece as 

informações do financiamento para o FIES, razão pela qual a cobrança 

das mensalidades do semestre 2018/1 são indevidos, haja vista que seus 

benefícios junto ao Educa Mais Brasil e FIES somam 100%, ou seja, 

cobrem a integralidade do valor do curso, seus argumentos não merecem 

prosperar. Isso porque, no contrato do FIES de 2015/1 anexado pelo 

próprio Autor na inicial (id n. 24311537), é possível observar que o 50% 

do financiamento obtido pelo Autor é calculado sobre o valor da 

mensalidade com desconto, por conseguinte, a cobrança de 50% por meio 

de recursos próprios ao aluno não era situação estranha. Além disso, o 

documento acostado pelo Autor no id n. 24311902 (pág. 4) comprova o 

pagamento dos outros 50% por meio de recursos próprios. Desse modo, 

competia ao Autor demonstrar que desde o inicio do seu curso junto a Ré, 

a mesma teria informado dados equivocados no cadastro e aditamento do 

FIES, todavia, se quer apresentou nos autos o contrato firmado junto ao 

FIES, apesar de que, as provas acostadas na inicial demonstram que em 

outros semestres houve o pagamento de 50% da mensalidade por meio de 

recursos próprios. Em vista disso, não estando comprovado nos autos 

qualquer ato ilícito nas cobranças, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito, muito menos o dever de reparar moralmente o 

Requerente, devendo seu pleito ser julgado improcedente. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BASTOS DE SANTIAGO ROCHA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003600-28.2020.8.11.0002. AUTOR: PRISCILA BASTOS DE SANTIAGO 

ROCHA LIMA REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. 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, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 
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TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

2.182,97 (dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 02 de outubro de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(outubro de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015972-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VENTURA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015972-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO JOSE VENTURA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Registro que o Reclamado MARIO ALVES DE 

SOUZA JUNIOR apesar de ter sido devidamente citado/intimado (ID n. 

28037009), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

contestação, motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante 

o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Alega 

a parte Autora que no dia 01/10/2019 realizou um deposito por equivoco 

na conta corrente do Réu MARIO ALVES DE SOUZA JUNIOR junto a 

instituição Ré BANCO DO BRASIL no valor de R$ 1.650,00 (um mil, 

seiscentos e cinquenta reais), haja vista que teria invertido o numero da 

agencia com o numero da conta corrente no momento da transferência. 

Afirma ainda que entrou em contato com a Ré Banco do Brasil, todavia não 

conseguiram contato com o titular da conta, bem como teria recebido a 

informação que a restituição do valor apenas seria possível mediante 

ordem judicial. Realizada audiência de conciliação o acordo restou 

infrutífero. A Ré Banco do Brasil apresentou defesa nos autos, 

oportunidade em que alega ser parte ilegítima, no mérito, alega ausência de 

responsabilidade civil em relação a parte Autora, haja vista que este não 

teve o cuidado ao realizar a transferência. A instituição Ré ainda 

manifestou nos autos afirmando que o valor pleiteado pelo autor 

encontra-se disponível em uma conta inativa, podendo ser resgatado por 

determinação judicial. A parte Autora apresentou impugnação, 

oportunidade em que impugna os argumentos da defesa, pois visa apenas 

e tão somente a restituição do valor depositado por equivoco na conta de 

terceiro. Pois bem. Analisando os autos observo que a parte Autora 

acostou o comprovante de transferência no valor de R$ 1.650,00 (um mil, 

seiscentos e cinquenta reais) na conta de titularidade do Réu Mario Alves 

de Souza Junior junto a instituição Ré Banco do Brasil. Ainda, conforme 

informado pela instituição bancária a conta em que houve a transferência 

está inativa e o valor disponível para resgate por meio de determinação 

judicial. Desse modo, sem maiores delongas, tendo a parte Ré Mario Alves 

de Souza Junior sido devidamente citado da presente demanda e não 

compareceu a audiência e se quer apresentou defesa, bem como diante 

da informação da instituição Ré que a conta encontra-se inativa, não 

vislumbro qualquer impedimento para restituição do valor à parte Autora. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo PROCEDENTE a ação, determinando que a instituição bancária 

Banco do Brasil realize o deposito judicial nos presentes autos do valor de 

R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) que se encontra 

depositado na conta 8.230-9, agencia 3884-9, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis a contar do transito em julgado dessa decisão. Comprovado o 

depósito, intime-se a parte Autora para fornecer em juízo seus dados 

bancários para expedição do alvará judicial. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes. Cumpra-se. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga _______________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
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Processo Número: 1002373-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE HILARIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias (após encerramento da suspensão dos 

prazos decorrente da Portaria 249/2020 TJMT), para apresentar a 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001387-54.2017.8.11.0002 AUTOR: COTTON COMERCIO DE 

VESTUARIO EIRELI - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por COTTON 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI – ME em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, requerendo a exibição do documento consubstanciado no 

contrato de empréstimo financeiro realizado com a ré. 2. Consigne-se, 

inicialmente, que o atual código de processo civil recepcionou os pedidos 

de exibição de documentos em sua forma incidental, conforme dispôs os 

artigos 396 a 404. 3. Todavia, tratando-se de ação autônoma objetivando a 

exibição de documentos, o procedimento a ser adotado é o rito comum, 

onde caberão as medidas inerentes à tutela específica. 4. Nesse sentido, 

trago o seguinte ensinamento: “A tutela exibitória poderá também ser 

exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito 

subjetivo material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em 

titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é 

autônomo a qualquer outro direito e será o objeto da própria tutela." 

(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de 

exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: 

JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) "No caso de exibição fundada em direito 

material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e sua 

condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza 

mandamental, executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, 

Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de 

documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco 

Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 5. Diante do exposto, recebo o presente 

pedido pelo rito comum, posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 do Código de Processo Civil. 6. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação ou apresentar o documento informado na 

inicial, no prazo legal 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; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 7. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 8. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

18/07/2017, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 9. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 10. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 11. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 12. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003894-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003894-85.2017.8.11.0002 AUTOR: ALESSANDRO 

FRANCISCO ALVES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Revisional de Contrato, promovida por ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, a parte autora, que firmou com a 

requerida a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal n. 

302.313.182, no valor de R$ 95.800,85 (noventa e cinco mil e oitocentos 

reais e oitenta e cinco centavos), para pagamento em 48 parcelas de R$ 

3.515,77 (três mil quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos, 

mediante débito em conta. Todavia, alega que a instituição bancária 

apresenta valor superior ao contratado, repassando ao consumidor 

despesas da própria operação bancária, sem anuência do consumidor. 3. 

Propôs, assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 7. Explico. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” – “Na hipótese do §2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. 8. Os 

pagamentos, segundo entendimentos atuais, devem ser feitos diretamente 

à instituição financeira, no tempo e modo contratados, sobretudo porque 

inexiste prova de qualquer recusa no recebimento, o que afasta, em 

princípio, o interesse na realização do depósito em juízo. 9. Nesse sentido 

é o julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – 

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR 

QUE O RECORRENTE ENTENDE DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA 

DO DISPOSTO NO ART. 285-B, DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO 

DAS PRESTAÇÕES DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO 

TEMPO E MODO CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU 

NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DE A CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI 

IURIS E JURISPRUDENCIA DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO (Agravo de Instrumento Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, 

Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 24/07/2013)”. 10. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem 
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a probabilidade do direito da parte autora, para que possa conceder-lhe 

liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, razão pela qual 

INDEFIRO seus pedidos. 11. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal 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; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 12. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 13. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 14/09/2017, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. Consigne, ainda, que caso o 

réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 15. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 17. Intimem-se 18. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001645-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE PONCIANO (EXECUTADO)

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias (ressalvado a suspensão dos prazos por conta 

das medidas do TJMT), para juntar aos autos as guias de distribuição de 

Carta Precatória com seu respectivo comprovante de pagamento, para, 

após confecção e assinatura da referida missiva, esta serventia 

providenciar a sua devida distribuição via PJE/MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008505-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO ALVES DE VASCONCELOS (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, 23 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020469-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DE MAGALHAES NETO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 15(quinze) dias (suspensos conforme portaria 249/2020 do 

TJMT), apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013866-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M CORREA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de março de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1001387-54.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228). Parte Autora: AUTOR: COTTON COMERCIO DE VESTUARIO 

EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA Pessoa a ser citada 

Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3850, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 VÁRZEA GRANDE-MT, 12 

de maio de 2017. Senhor(a): RÉU: BANCO DO BRASIL SA A presente 

carta, referente ao feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito e da petição inicial, cujas cópias 

seguem anexas como parte integrante desta carta, para, querendo, 

contestar a presente ação ou apresentar o documento informado na 

inicial, no prazo legal 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; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 7. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 8. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

18/07/2017, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).9. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). INTIMAÇÃO do 

requerido para comparecer à audiência de Concliação designada para o 

dia 18/07/2017, ás 14H00Minutos, no endereço do Foro descrito no rodapé 

desta carta. Despacho/Decisão: Cópia anexa. ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: 

O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do 

aviso de recebimento aos autos do processo. Esse prazo será contado 

EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com procuradores distintos 

(Art. 191 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e 

contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público (Art. 188 do CPC). 2. Caso não seja contestada a ação, 

presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 

petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (Art. 285 do CPC). 

Atenciosamente, ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 36888400 -AVENIDA 

CASTELO BRANCO S/N, ÁGUA LIMPA, VÁRZEA GRANDE-MT, 

CEP:78125-700.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS PROCESSO n. 1007928-06.2017.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 54.138,42 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: FENIX COMERCIO 

DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA Endereço: RUA LUIZ PEDRO DE LIMA, 

(LOT C VERDEJANTES), QUADRA A46, COLINA VERDEJANTES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-520 FINALIDADE:EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, decorrido prazo de 20 (vinte) dias 

deste edital, 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: O requerido em 09/09/2016 adquiriu junto ao banco 

um limite de crédito em conta corrente no valor de R$ 43.900,00 (quarenta 

e três mil e novecentos reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) 

parcelas mensais e taxa de juros ao mês fixados em 3,70%. O banco 

disponibiliza tal operação por meio eletrônico, através dos caixas de 

autoatendimento, portanto justificando a falta de instrumento de contrato. 

Consoante se infere dos documentos acostados, a executada não 

adimpliu a prestação que se venceu em 10/02/2017, ficando em mora 

desde então, tornando-se, pois, devedora do principal e dos acessórios, 

que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 51.586,21 

(cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um 

centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de 

mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 

2% (dois por cento), perfazem a quantia de R$ 54.138,42 (cinquenta e 

quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).Diante do 

exposto, é a presente para requerer a Vossa Excelência, digne-se julgar 

procedente a presente ação, condenando os requeridos ao pagamento da 

importância de R$ 54.138,42 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e oito 

reais e quarenta e dois centavos), a ser devidamente acrescida de juros e 

correção monetária, pelos índices oficiais vigentes, a partir do ajuizamento 

da presente, mais custas processuais, honorários advocatícios a serem 

arbitrados, e demais cominações legais.DOS MEIOS DE PROVA Protesta e 

requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

em especial pela documentação anexa, o depoimento pessoal dos 

requeridos, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícias 

e etc. DO VALOR DA CAUSA Dá-se à presente causa o valor de R$ 

54.138,42 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e 

dois centavos), para os devidos fins legais e de direito. Nestes termos, 

Pede deferimento. Cuiabá, 19 de outubro de 2017. Marcos Antonio A. 

Ribeiro André Luis C. N. Ribeiro OAB/MT 5.308/A. OAB/MT 12.560. Marcelo 

Álvaro C. N. Ribeiro OAB/MT 15.445 DECISÃO: "Vistos. 1. Com fulcro no 

artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da 

parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais.2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na 

forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia 

(CPC, art. 257, IV).4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio 

curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante 

da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe 

o art. 72, II, do Código de Processo Civil.5. Às providências."Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito. 20/03/2020. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação são de 15 

(quinze) dias contados do término do prazo deste edital (após suspensão 

do prazo conforme portaria 249/2020 TJMT). 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 
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Ministério Público (art. 186 do CPC). SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL EM CASO DE REVELIA. (art. 251, iv, do CPC) E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ, digitei. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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